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LỜI NÓI ĐẦU

Thực hiện Chỉ thị 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”, trong hai ngày 11-12/8/2015 với tinh thần “Dân chủ - Kỷ cương 

- Đoàn kết - Đổi mới”,  Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ lần 
thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp.

Tham dự Đại hội có 200 đại biểu đại diện cho gần 4000 đảng viên của 59 chi, 
đảng bộ cơ sở. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Bùi Minh Châu - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các ban 
xây dựng Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Khối, lãnh đạo Đảng uỷ Khối 
qua các thời kỳ; phóng viên các cơ quan thông tin đại chúng.

  Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
các cơ quan tỉnh các cấp ủy đảng đã động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; 
vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Khối ngày càng được khẳng định và đề cao, góp 
phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an 
ninh, xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các 
đoàn thể của tỉnh ngày càng vững mạnh. Năm 2014, Đảng bộ vinh dự được Chủ tịch 
nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là phần thưởng có ý nghĩa 
quan trọng, ghi nhận sự đóng góp và tiến bộ không ngừng của Đảng bộ Khối các cơ 
quan tỉnh là niềm phấn khởi, tự hào của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức và người lao động trong toàn Đảng bộ. 

Tại Đại hội đã có nhiều tham luận đóng góp vào văn kiện Đại hội XII của Đảng; 
văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và dự thảo phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII; đóng góp vào báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối. 
Các đại biểu đã thảo luận, nhấn mạnh, khẳng định vai trò của cấp uỷ trong lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ chính trị; về tham mưu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 
của tỉnh; các nội dung, chuyên đề về thực hiện cải cách hành chính, về công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng; chất lượng đào tạo lý luận chính trị; về công tác xây dựng Đảng, đoàn 
thể, đặc biệt là việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 
và nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ 
quan và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; về tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ 
Chính trị; về công tác phát triển đảng viên trong tình hình hiện nay; về những kinh 
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nghiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; về công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả hoạt động của cơ quan đơn vị và các đoàn thể.

Tại Đại hội đồng chí Bùi Minh Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã phát 
biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí đã đánh giá, khẳng định và biểu dương những thành 
tích của cán bộ, đảng viên và Đảng bộ đã đạt được. Bên cạnh đó, đồng chí cũng thẳng 
thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời định hướng những nội 
dung công tác trọng tâm Đảng bộ cần thực hiện trong thời gian tới để lãnh đạo cán 
bộ, đảng viên làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trên các 
lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và 
hệ thống chính trị của tỉnh.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu 25 đồng chí có đủ tiêu chuẩn và năng lực vào 
BCH Đảng bộ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu 15 đại biểu chính thức, 02 
đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã thông qua nghị quyết xác định 2 khâu đột phá là nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chi bộ, tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá và đề cao 
tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng 
đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; thông qua các giải pháp và 6 chỉ tiêu quan trọng, đó 
là: 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; 90% cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức xếp loại đạo đức tốt; hàng năm có 90% tổ chức cơ 
sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 50% đạt trong sạch, vững mạnh, không 
có cơ sở yếu kém; 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% cán bộ, 
công chức, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến; kết nạp từ 600 - 700 đảng viên 
mới. Mỗi năm mở từ 1- 2 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, phấn đấu đến 
cuối nhiệm kỳ có 70% đảng viên, công chức có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở 
lên; các đoàn thể Khối đạt vững mạnh, vững mạnh xuất sắc, không có cơ sở yếu kém. 

Thành công của Đại hội là sự kết tinh của tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm 
của toàn Đại hội, đó sẽ là động lực quan trọng để xây dựng Đảng bộ thật sự trong 
sạch, vững mạnh; đồng thời là nguồn sức mạnh cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ phấn đấu vươn lên hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.                                                        

   T/M BAN THƯỜNG VỤ                                           
   BÍ THƯ

Nguyễn Văn Thư



PHẦN THỨ NHẤT

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
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BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Số: 36-CT/TW Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

 
CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 
TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

–––––––

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ được tổ chức vào quý I năm 
2016, đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 
5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, 5 năm 
thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2010 - 2015, xác định phương hướng, 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bầu Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021.

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị 
sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm 
vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; tình hình chính trị trên thế giới và khu vực 
tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá 
Đảng, Nhà nước ta.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy đảng chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại 
hội đảng bộ các cấp theo những yêu cầu và nội dung sau đây:

I- YÊU CẦU
1. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XII của Đảng phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, 
hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của 
Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
các cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương 
hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức 
thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2. Lãnh đạo và tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng 
lớn nêu tại dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 
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và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo của ban chấp hành đảng bộ cần đánh giá đúng 
tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015, kết quả thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện 
nay”; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục 
tiêu, nhiệm vụ của đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

3. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần tiến hành đúng quy định 
của Đảng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch 
cán bộ lãnh đạo, quản lý địa phương, ngành, lĩnh vực nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các 
nhiệm kỳ tiếp theo để chuẩn bị nhân sự cấp ủy, nhân sự lãnh đạo Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhân sự lãnh đạo đoàn đại biểu 
Quốc hội khóa XIV của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 phải bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, 
có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện; gồm những đồng chí tiêu biểu về 
phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng 
lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XII của Đảng.

Đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên gồm những đồng chí tiêu 
biểu, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của 
đại hội cấp trên.

4. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, phải lãnh đạo thực hiện hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác tư tưởng trong 
đảng bộ; tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc mà cán bộ, đảng viên 
và nhân dân quan tâm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; đẩy 
mạnh phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân.

II- NỘI DUNG
1. Nội dung đại hội đảng bộ các cấp
Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung sau:
- Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và xác 

định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; 
đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên trực tiếp theo hướng dẫn của 
Trung ương và cấp ủy cấp trên.
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- Bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.
Các tổ chức đảng đã hết nhiệm kỳ hoặc còn dưới một năm sẽ hết nhiệm kỳ thì 

tiến hành đại hội với 4 nội dung trên; nơi chưa hết nhiệm kỳ (còn trên một năm) 
hoặc có tình hình đặc biệt, được cấp ủy cấp trên đồng ý thì tiến hành đại hội để thảo 
luận dự thảo Văn kiện Đại hội XII, văn kiện và tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên 
trực tiếp, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên và bổ sung nhiệm vụ của đảng bộ 
(nếu xét thấy cần).

2. Chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện
Văn kiện của cấp ủy trình đại hội đảng bộ gồm hai báo cáo chủ yếu: Báo cáo 

chính trị của đảng bộ và Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trong nhiệm kỳ.
- Báo cáo chính trị của đảng bộ phải đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết 

điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị 
quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng 
và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xác định rõ mục tiêu, 
nhiệm vụ của đảng bộ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối 
ngoại và xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới.

- Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cần đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với 
thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; 
chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết 
điểm và đề ra lộ trình, biện pháp khắc phục.

Để bảo đảm chất lượng thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện trước và trong 
đại hội, trên cơ sở toàn văn Báo cáo chính trị, các cấp ủy cần chuẩn bị dự thảo nghị 
quyết đại hội bao gồm những nội dung cơ bản, quan trọng của Báo cáo chính trị để 
cán bộ, đảng viên góp ý và đại hội thảo luận, quyết định.

Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội của cấp mình và thảo luận, đóng 
góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và đại hội 
đảng bộ cấp trên trực tiếp, các cấp ủy cần tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cán bộ 
lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia 
và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức thiết thực. Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các 
tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương có kế hoạch công bố sớm dự thảo các văn 
kiện đại hội và Báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý 
kiến đóng góp rộng rãi của nhân dân.
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3. Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy
3.1. Yêu cầu
- Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện đúng Điều lệ, quy 

chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Việc giới thiệu nhân sự cấp ủy nói chung 
phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ, đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu những 
nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ tuổi, 
cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số để bầu tham gia cấp ủy.

- Tiến hành công tác nhân sự cấp ủy theo đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy 
dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên; công tâm, khách quan trong 
lựa chọn, giới thiệu nhân sự; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng 
hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm. Nghiêm cấm các biểu hiện vận động, bè phái, 
chia rẽ mất đoàn kết, thực hiện không đúng quy định về những điều đảng viên không 
được làm trong chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy.

- Cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận trước khi tiến 
hành đại hội đối với những nơi có vấn đề mất đoàn kết nội bộ hoặc có đơn, thư khiếu 
nại, tố cáo theo quy định. Trường hợp cán bộ có sai phạm nghiêm trọng thì xử lý 
nghiêm theo Điều lệ Đảng và phân công người thay thế trước đại hội. Những đảng 
viên có vấn đề về chính trị phải được cấp có thẩm quyền thẩm tra, kết luận trước khi 
giới thiệu làm đại biểu đại hội và giới thiệu bầu vào cấp ủy.

3.2. Tiêu chuẩn cấp ủy viên
Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới căn cứ vào tiêu chuẩn chung 

của cán bộ được quy định tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII về Chiến 
lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tiêu chuẩn 
cụ thể của từng chức danh cán bộ. Cụ thể là:

- Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, có tinh 
thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội; phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách 
và pháp luật của Nhà nước.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu 
tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội; gắn 
bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực 
và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
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Trong đó, cần nhấn mạnh tiêu chuẩn về lập trường tư tưởng chính trị; năng lực 
thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc; uy tín trong đảng, trong nhân dân; tư duy 
đổi mới, sáng tạo, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý có hiệu quả những vấn đề mới 
phát sinh; đoàn kết, quy tụ đội ngũ cán bộ; phong cách công tác khoa học, dân chủ, 
sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; minh bạch, công tâm, khách quan 
trong công tác cán bộ; khả năng phát hiện và sử dụng người có đức, có tài; không 
tham ô, tham nhũng; có thái độ kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tham ô, tham 
nhũng, tiêu cực và phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động, trái với Cương lĩnh, 
Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Có thái độ nghiêm túc khắc phục, 
sửa chữa kịp thời những tồn tại, yếu kém và khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình 
và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, 
năng lực thực tiễn và sự cống hiến, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm; 
nói chung phải kinh qua lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy cấp dưới.

Không cơ cấu vào cấp ủy những đồng chí không gương mẫu thực hiện các quy 
định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, 
công chức không được làm.

3.3. Cơ cấu cấp ủy và độ tuổi của cấp ủy viên
Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, các cấp ủy cần có cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn 

diện nhiệm vụ chính trị; nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn làm ảnh hưởng 
chất lượng của cấp ủy. Cần chú ý một số vấn đề sau:

- Kết hợp việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển cán bộ từ nơi 
khác đến. Thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân 
các cấp; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân ở cấp xã, cấp huyện đối 
với những nơi có đủ điều kiện. Thực hiện chủ trương bố trí chức danh bí thư cấp ủy, 
chủ tịch ủy ban nhân dân, chánh án tòa án nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát nhân 
dân và cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành thanh tra, công an, tài chính, thuế, hải 
quan không là người địa phương.

Những địa phương và ngành cần bố trí cấp ủy viên, nhưng chưa chuẩn bị được 
nhân sự tại chỗ thì ban thường vụ cấp ủy cấp trên chỉ đạo điều động người đủ tiêu 
chuẩn từ nơi khác đến.

- Không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy.
- Bí thư cấp ủy huyện và tương đương trở lên đã giữ chức vụ 2 nhiệm kỳ liên tiếp 

ở một địa phương, đơn vị, nếu còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia cấp ủy khóa mới 
thì cần phân công công tác khác hoặc giới thiệu ứng cử ở địa phương, đơn vị khác.
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- Phấn đấu đạt tỉ lệ cấp ủy viên nữ không dưới 15% và cần có cán bộ nữ trong 
ban thường vụ cấp ủy; tỉ lệ cán bộ trẻ tuổi (dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương) không dưới 10%; tỉ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số 
phù hợp với đặc điểm cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

- Cấp ủy các cấp đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên mỗi nhiệm kỳ 
và cần bảo đảm 3 độ tuổi trong cấp ủy; phấn đấu 3 độ tuổi trong ban thường vụ và 
thường trực các cấp ủy.

- Các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 
nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ. Những đồng chí được giới thiệu tái 
cử nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác 
từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên.

- Các đồng chí cán bộ Quân đội, Công an tham gia cấp ủy địa phương thì thực 
hiện độ tuổi theo quy định chung đối với cấp ủy các cấp. Riêng các đồng chí chỉ huy 
trưởng, chính ủy, chính trị viên trong Đảng bộ Quân đội; các đồng chí cấp trưởng và 
cấp phó các đơn vị trong Đảng bộ Công an nhân dân, tái cử cấp ủy khóa mới phải đủ 
tuổi công tác ít nhất 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng); trường hợp còn tuổi công tác từ dưới 
30 tháng đến 1 năm (12 tháng), nếu tái cử cấp ủy khóa mới phải là các đồng chí có 
năng lực, uy tín cao, sức khỏe tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phải được cấp có 
thẩm quyền bổ nhiệm đối với cán bộ đó đồng ý.

- Các đồng chí bí thư đảng ủy là chủ tịch hội đồng thành viên (hội đồng quản 
trị) hoặc tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty của Nhà nước, không đủ tuổi tham 
gia cấp ủy theo quy định nêu trên, nếu có đủ phẩm chất, năng lực, sức khỏe, có tín 
nhiệm cao và được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đối với cán bộ đó đồng ý, thì có thể 
tiếp tục ứng cử tham gia cấp ủy để làm bí thư đảng ủy tập đoàn, tổng công ty đến khi 
đủ tuổi nghỉ hưu.

3.4. Số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy (không tính 
các đồng chí cán bộ luân chuyển về tham gia cấp ủy, ban thường vụ, phó bí thư cấp 
ủy ở địa phương)

- Số lượng cấp ủy viên tỉnh, thành phố và đảng ủy khối trực thuộc Trung ương 
từ 43 đến 55 đồng chí; số lượng cấp ủy viên các đảng bộ của Quân đội và Công an 
thực hiện theo quy định riêng của Bộ Chính trị; riêng Đảng bộ Hà Nội không quá 75 
đồng chí; các Đảng bộ: Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An không quá 69 
đồng chí. Số lượng ủy viên thường vụ từ 13 đến 15 đồng chí; riêng Hà Nội, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An không quá 17 đồng chí. Số lượng phó bí thư 
2 đồng chí; riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 3 đồng chí.
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Số lượng tối đa cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy nêu trên nhằm bảo đảm tỉ lệ cán 
bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số. Vào đầu nhiệm kỳ, nơi nào chưa chuẩn bị 
đủ cơ cấu thì tiến hành bầu cử với số lượng ít hơn, số còn lại sẽ bổ sung trong nhiệm 
kỳ mới, bảo đảm đạt chỉ tiêu cơ cấu theo quy định.

- Số lượng cấp ủy viên cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương 
đương từ 29 đến 41 đồng chí, ủy viên thường vụ từ 9 đến 11 đồng chí, phó bí thư 2 
đồng chí. Huyện, quận có số lượng đảng viên lớn hoặc tính chất nhiệm vụ, địa bàn 
phức tạp, số lượng cấp ủy viên không quá 43 đồng chí, ủy viên thường vụ không quá 
13 đồng chí.

- Những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh đang triển khai chủ trương tăng thêm chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính 
quyền để đào tạo cán bộ, nếu nhận thấy trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 vẫn cần giữ số 
lượng tăng thêm và được ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý, thì có thể 
tiếp tục có 3 phó bí thư cấp ủy.

- Số lượng cấp ủy viên của các đảng ủy trực thuộc đảng ủy khối ở Trung ương 
từ 27 đến 37 đồng chí, ủy viên thường vụ từ 9 đến 11 đồng chí, phó bí thư từ 1 đến 2 
đồng chí. Cấp ủy viên đảng ủy khối cơ quan tỉnh, thành phố và đảng ủy cấp trên trực 
tiếp cơ sở khác (tập đoàn, tổng công ty lớn) từ 21 đến 27 đồng chí, ủy viên thường vụ 
từ 7 đến 9 đồng chí, phó bí thư từ 1 đến 2 đồng chí.

- Đối với đảng bộ cơ sở: số lượng cấp ủy viên không quá 15 đồng chí; số lượng 
phó bí thư từ 1 đến 2 đồng chí.

Căn cứ vào tiêu chuẩn và thực trạng đội ngũ cán bộ, đại hội quyết định số lượng 
cấp ủy viên; cấp ủy khóa mới quyết định số lượng ủy viên ban thường vụ cấp ủy. 
Những nơi thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban 
thường vụ, bí thư, phó bí thư thì đại hội quyết định số lượng cấp ủy viên, số lượng ủy 
viên ban thường vụ và số lượng phó bí thư cấp ủy, theo quy định nêu trên.

3.5. Thực hiện bầu cử có số dư và đại hội giới thiệu bí thư cấp ủy
- Việc bầu cử cấp ủy, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo cấp ủy các cấp 

thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng.
- Đại hội các cấp thực hiện việc giới thiệu bí thư đảng bộ trong số các đồng chí 

trúng cử vào ban chấp hành đảng bộ.
4. Số lượng đại biểu dự đại hội và việc bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên
Việc bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải căn cứ vào Điều lệ Đảng, 

Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về số lượng đại biểu đại 
hội đảng bộ các cấp. Số lượng đại biểu đại hội đảng bộ các cấp như sau:
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- Số lượng đại biểu đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
Đảng bộ Công an Trung ương từ 300 đến 350 đại biểu; riêng Đảng bộ Hà Nội không 
quá 500 đại biểu; các Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thanh Hóa và 
Đảng bộ Quân đội không quá 450 đại biểu.

- Số lượng đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối 
Doanh nghiệp Trung ương từ 250 đến 300 đại biểu.

- Số lượng đại biểu đại hội đảng bộ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc 
tỉnh và tương đương không quá 300 đại biểu.

- Đảng bộ cơ sở nói chung tiến hành đại hội đảng viên. Các đảng bộ cơ sở có 
dưới 200 đảng viên, có khó khăn về điều kiện tổ chức đại hội đảng viên, nếu được 
cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý thì tổ chức đại hội đại biểu. Các đảng bộ cơ sở có từ 
200 đảng viên trở lên thì tiến hành đại hội đại biểu.

- Đại hội đảng bộ được bầu một số đại biểu dự khuyết dự đại hội đại biểu cấp 
trên để thay thế đại biểu chính thức vắng mặt trong suốt thời gian đại hội cấp trên. Số 
lượng đại biểu dự khuyết do đại hội quyết định.

- Cấp ủy triệu tập đại hội căn cứ vào số lượng đảng viên, số lượng tổ chức đảng 
trực thuộc và vị trí quan trọng của từng đảng bộ trực thuộc để phân bổ đại biểu tham 
dự đại hội.

5. Thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp
- Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày; bắt 

đầu từ tháng 4-2015, hoàn thành trong tháng 6-2015.
- Đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên cơ sở, huyện, quận và tương đương không 

quá 3 ngày, hoàn thành trong tháng 8-2015.
- Đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Đảng bộ 

Quân đội, Đảng bộ Công an không quá 4 ngày, đại hội đại biểu đảng bộ khối ở Trung 
ương không quá 3 ngày, bắt đầu từ tháng 9-2015, hoàn thành trong tháng 10-2015.

- Thời gian họp trù bị đại hội đại biểu đảng bộ cấp quận, huyện và tương đương 
trở lên không quá 1/2 ngày.

- Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ cơ sở tiến hành trong quý I-2015; 
đối với cấp trên cơ sở tiến hành trong quý II-2015; đối với đảng bộ trực thuộc Trung 
ương tiến hành trong quý III-2015.

6. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội
Đồng thời với việc phân công cấp ủy viên khóa mới, các cấp ủy cần lãnh đạo tốt 

công tác tư tưởng trong việc sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với 
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các đồng chí cấp ủy viên không tái cử cấp ủy khóa mới theo quy định, hướng dẫn của 
Trung ương và Chính phủ.

Đối với cán bộ ở cấp tỉnh, cấp huyện, những đồng chí còn từ 2 năm trở lên mới 
đến tuổi nghỉ hưu, có phẩm chất, năng lực, sức khỏe tốt và có nguyện vọng tiếp tục 
công tác thì xem xét, bố trí nhiệm vụ phù hợp. Những đồng chí còn dưới 2 năm sẽ đến 
tuổi nghỉ hưu, nếu không bố trí được công tác phù hợp thì nghỉ công tác, giữ nguyên 
một số chế độ, chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu; những đồng chí có nguyện vọng nghỉ chế độ 
trước tuổi thì giải quyết theo quy định của Chính phủ. Đối với cán bộ ở cấp xã thực 
hiện theo tinh thần Kết luận của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương 
khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung 
ương đến cơ sở (số 64-KL/TW, ngày 28-5-2013).

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cấp ủy tổ chức quán triệt Chỉ thị và xây dựng kế hoạch thực hiện, bảo 

đảm thực hiện đúng các yêu cầu, nội dung Chỉ thị đề ra; lãnh đạo công tác chuẩn 
bị đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời với việc lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và việc học tập, làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác tư tưởng trong đảng bộ, đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, phát động các phong trào thi đua yêu 
nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, gắn với kỷ niệm các ngày 
lễ lớn trong năm 2015. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, ngăn 
ngừa các biểu hiện tiêu cực.

2. Các cấp ủy lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; phân công 
ủy viên thường vụ và cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị 
và tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới; tổ chức đại hội điểm ở các cấp để rút kinh 
nghiệm; tập trung chỉ đạo các đảng bộ có vấn đề khó khăn, các đảng bộ cơ sở thí điểm 
trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư.

Ban thường vụ cấp ủy cấp dưới báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp trên việc 
chuẩn bị văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, khi được cấp 
trên đồng ý mới tiến hành đại hội. Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua phương án 
nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cấp ủy trực thuộc Trung ương và phân công Ủy viên 
Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư chỉ đạo, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức đại hội 
các đảng bộ trực thuộc Trung ương.
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3. Sau đại hội, cấp ủy khóa mới tổ chức rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị 
và tổ chức đại hội; báo cáo cấp ủy cấp trên chuẩn y cấp ủy và các chức danh lãnh đạo 
cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng quy chế làm việc; xây dựng kế hoạch triển 
khai thực hiện nghị quyết đại hội; phân công công tác cho cấp ủy viên.

4. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các ban đảng Trung ương có liên 
quan hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Các ban của 
Trung ương Đảng theo chức năng của mình hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc chuẩn 
bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.
 

 T/M BỘ CHÍNH TRỊ 
TỔNG BÍ THƯ 

 
(đã ký) 

 
 

Nguyễn Phú Trọng
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TỈNH UỶ PHÚ THỌ
*

Số 126-KH/TU

                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   Việt Trì, ngày 16 tháng 9  năm 2014

KẾ HOẠCH
Tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ 

lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) tiến tới Đại hội XII của Đảng
--------------

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 
của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26- HD/BTCTW, ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức 
Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

Căn cứ Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XI về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng;

Căn cứ Quyết định số 509-QĐ/TU, ngày 20/01/2012 của Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ về phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ; Quyết định số 510-QĐ/TU, ngày 
20/01/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy chế đánh giá, bổ nhiệm, 
bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử miễn nhiệm, thôi giữ chức, điều động, luân 
chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý;

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng Kế hoạch tiến hành Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) như sau:

I. YÊU CẦU
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại 

đối với đất nước; đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta đang quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Kết quả đại 
hội đảng bộ các cấp trong tỉnh là tiền đề rất quan trọng góp phần vào sự thành công 
của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII và Đại hội XII của Đảng. 
Vì vậy, công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ cần thực hiện 
tốt các nội dung, yêu cầu sau:

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 
của Bộ Chính trị, Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 Ban Chấp hành Trung 
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ương Đảng khóa XI về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng, Hướng dẫn số 
26- HD/BTCTW, ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản chỉ 
đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chuẩn bị tiến hành đại hội đảng bộ các cấp. 
Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XVIII, phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, 
phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo 
đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các 
cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, 
các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2. Lãnh đạo và tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định 
hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 
của Đảng. Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần đánh giá đúng tình hình 
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra; kết quả 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng 
Đảng hiện nay và Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp 
tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm rõ ưu 
điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, 
giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ 
tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

3. Công tác nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 phải được tiến hành đúng quy 
định của Đảng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về 
xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch 
cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo để 
chuẩn bị nhân sự cấp ủy, nhân sự lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân nhiệm 
kỳ 2016-2021 và nhân sự lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV của tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 phải đảm bảo chất lượng, 
tính kế thừa, phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện; gồm 
những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, trí tuệ, đủ điều kiện, tiêu chuẩn đáp 
ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ 
và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII của Đảng gồm những đồng chí tiêu biểu, đại 
diện cho trí tuệ của Đảng bộ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội 
XII của Đảng.

4. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, phải lãnh đạo thực hiện tốt 
Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Nghị 
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quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII đã đề ra; tập trung giải 
quyết những vấn đề tồn đọng, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; 
tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; đẩy mạnh phong trào thi 
đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng 
bộ các cấp đảm bảo tiến độ, đúng nguyên tắc, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng 
viên và quần chúng nhân dân.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện 

4 nội dung sau:
1. Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 

2010-2015; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của 
Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII theo hướng dẫn của Trung ương.

3. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020
4. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai 

các văn bản của Trung ương, tỉnh
1.1. Thành phần
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ; bí thư đảng 

đoàn, ban cán sự đảng, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND), ủy ban nhân 
dân tỉnh (UBND); người đứng đầu các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn 
thể cấp tỉnh; trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ; bí thư, phó bí 
thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch ƯBND, trưởng ban tổ chức các huyện, thành, thị ủy 
và đảng ủy trực thuộc tỉnh.

1.2. Nội dung quán triệt, triển khai
- 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.
- Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XI về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng.
- Hướng dẫn số 26- HD/BTCTW, ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương 



22

KỶ YẾU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ 
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng.

- Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW, ngày 04/9/2014 của ủy ban kiểm tra Trung 
ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

- Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) tiến tới Đại hội XII của Đảng.

- Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy công tác chuẩn bị đại hội và công tác 
nhân sự tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 
XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020).

1.3. Thời gian thực hiện
Tổ chức Hội nghị cán bộ của tỉnh thực hiện xong trước ngày 20/9/2014.
2. Chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và 

thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Thực hiện theo Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 15/8/2014 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy đã được ban hành.
3. Công tác chuẩn bị nhân sự và tiến hành bầu cử cấp ủy trong đại hội
Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ tỉnh được quán triệt và 

triển khai thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 
của Bộ Chính trị; Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng 
dẫn số 26- HD/BTCTW, ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương, cụ thể:

3.1. Tiêu chuẩn cấp uỷ viên, ủy viên ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII 
(nhiệm kỳ 2015-2020)

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 
Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) căn cứ vào tiêu chuẩn 
chung của cán bộ được quy định tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khoá VIII) 
về Chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 
và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ. Trong đó, cần nhấn mạnh tiêu chuẩn 
về lập trường tư tưởng chính trị; năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc; 
uy tín trong đảng, trong nhân dân; tư duy đổi mới, sáng tạo, khả năng tiếp cận, nắm 
bắt, xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh; đoàn kết, quy tụ đội ngũ cán bộ; 
phong cách công tác khoa học, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm; minh bạch, công tâm, khách quan trong công tác cán bộ; không tham ô, tham 
nhũng; có thái độ kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tham ô, tham nhũng, tiêu 
cực và phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động trái với Cương lĩnh, Điều lệ 



23

KỶ YẾU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ 
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Có thái độ nghiêm túc, khắc phục, sửa 
chữa kịp thời những tồn tại, yếu kém và khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và 
phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

- Không cơ cấu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh những đồng chí mà bản thân 
hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan, đơn vị và bản thân cán bộ; cán bộ vi 
phạm quy định về tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên, cán bộ, công chức 
không được làm.

- Các đồng chí được dự kiến giới thiệu nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy khoá XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) phải có 
trình độ đại học trở lên về chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị cử 
nhân hoặc cao cấp.

- Lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh uỷ phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, 
uy tín, năng lực thực tiễn và sự cống hiến, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín 
nhiệm; phải kinh qua lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy cấp dưới (trừ trường hợp Trung 
ương luân chuyển cán bộ về công tác tại tỉnh).

3.2. Cơ cấu, độ tuổi cấp uỷ viên
Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, cần có cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu lãnh 

đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, không vì cơ cấu mà hạ 
thấp tiêu chuẩn làm ảnh hưởng chất lượng của cấp uỷ; không nhất thiết địa phương, 
đơn vị nào cũng có người tham gia cấp ủy.

Về độ tuổi: Để đảm bảo tính kế thừa và phát triển, Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh khóa mới phải đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp uỷ viên so với đầu nhiệm kỳ 
và cần có 3 độ tuổi trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Định hướng cơ cấu độ tuổi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới như sau: 
Phấn đấu từ 40 tuổi trở xuống không dưới 10%, từ 41 đến 50 tuổi có từ 40%-50%, 
còn lại trên 50 tuổi.

Các đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nói chung phải đủ 
tuổi công tác được hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng được trọn một nhiệm kỳ.

Tuổi tái cử: Các đồng chí Tỉnh ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó 
Bí thư Tỉnh ủy được giới thiệu tái ứng cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 phải đủ tuổi 
công tác ít nhất 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên. Cụ thể: Nam sinh từ tháng 3/1958, 
nữ sinh từ tháng 3/1963 trở lại đây; các đồng chí dự kiến giới thiệu tái ứng cử các 
chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 thì nam sinh từ tháng 
9/1958, nữ sinh từ tháng 9/1963 trở lại đây.
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Về cơ cấu; Tỷ lệ cấp uỷ viên là nữ không dưới 15% và cần có cán bộ nữ trong 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tỷ lệ cấp uỷ viên trẻ (từ 40 tuổi trở xuống) phấn đấu không 
dưới 10% tổng số cấp ủy viên; tỷ lệ cấp uỷ viên là người dân tộc thiểu số phù hợp 
với tình hình của tỉnh.

Giới thiệu ứng cử bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo hướng phân công đảm 
nhiệm các chức vụ: Bí thư, Phó bí thư; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch 
và 01 Phó Chủ tịch UBND; Chủ nhiệm UBKT, trưởng các ban xây dựng Đảng: Tổ 
chức, Tuyên giáo, Dân vận, Nội chính; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, chỉ huy trưởng 
Bộ chỉ huy Quân sự, Giám đốc Công an; người đứng đầu cấp uỷ ở địa bàn, lĩnh vực 
quan trọng.

3.3. Số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Uỷ 
ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

a. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự kiến số lượng là 53 đồng chí. Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ có số lượng là 15 đồng chí, trong đó có Bí thư và 02 Phó Bí thư.
b. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Công tác nhân sự ủy viên Uỷ ban Kiếm tra Tỉnh uỷ được thực hiện theo quy 

định của Bộ Chính trị và hướng dẫn của ủy ban kiểm tra Trung ương. Dự kiến bầu 11 
uỷ viên gồm một số đồng chí trong cấp uỷ và một số đồng chí ngoài cấp uỷ. Trong 
đó có chủ nhiệm, 03 phó chủ nhiệm (trong đó có 01 Phó chủ nhiệm là Tỉnh ủy viên); 
một số uỷ viên chuyên trách và một số uỷ viên kiêm chức là lãnh đạo Ban Tổ chức 
Tỉnh uỷ, Chánh Thanh tra tỉnh.

3.4. Thực hiện bầu cử có số dư và Đại hội giới thiệu Bí thư Tỉnh uỷ
Chuẩn bị danh sách nhân sự bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy phải nhiều hơn số lượng cần bầu; số dư tối đa do đại hội quyết định nhưng 
không quá 30% số lượng cần bầu, trong đó Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII 
chuẩn bị số lượng nhân sự bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiều hơn số 
lượng cần bầu từ 10% đến 15%.

Đại hội tiến hành lấy ý kiến đại biểu Đại hội giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy 
khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) trong số các đồng chí đã trúng cử ủy viên Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

3.5. Thời gian thực hiện quy trình công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh

- Quy trình công tác nhân sự cấp ủy được thực hiện theo Hướng dẫn số 26- HD/
BTCTW, ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương, cụ thể như sau:

- Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy họach xong trước 
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20/11/2014 để 30/11/2014 báo cáo Trung ương về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch 
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

- Từng đồng chí Tỉnh ủy viên đương nhiệm đề xuất ý kiến và giới thiệu nguồn 
nhân sự tham gia cấp uỷ tỉnh khoá mới (bằng văn bản, bỏ vào phong bì dán kín gửi 
về Trưởng Tiểu ban Nhân sự theo chế độ mật). Thời gian thực hiện từ 01/12/2014 
đến 15/12/2014.

- Tiểu ban Nhân sự căn cứ vào quy hoạch cấp ủy, kết quả tổng hợp đề xuất ý 
kiến và giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khoá mới của các đồng chí Tỉnh ủy 
viên đương nhiệm, lập báo cáo lần 1 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (hội nghị lần 
1) thảo luận và thông qua dự kiến lần đầu về nhân sự cấp uỷ (nhiệm kỳ 2015-2020). 
Thời gian thực hiện từ 15/12/2014 đến 30/12/2014.

Sau hội nghị lần 1, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục thực hiện việc điều động, 
bố trí sắp xếp cán bộ trước đại hội đối với các trường hợp đã được thống nhất và giao 
Tiểu ban Nhân sự (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) tiến hành việc chuẩn bị hồ sơ nhân sự 
theo quy định. Thời gian thực hiện xong trước ngày 28/2/2015.

- Tiểu ban Nhân sự chuẩn bị và báo cáo (lần 2) báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh 
uỷ (hội nghị lần 2) để thảo luận, thống nhất đề án, phương án nhân sự trình Hội nghị 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/4/2015.

- Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thảo luận và kết luận về 
định hướng xây dựng cấp uỷ khoá mới, phương án nhân sự cấp uỷ khoá mới do Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ chuẩn bị. Biểu quyết bằng phiếu kín những nội dung về công tác 
nhân sự theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Thời gian thực hiện xong 
trước ngày 30/5/2015.

- Tiểu ban Nhân sự báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả biểu quyết của 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về các nội dung công tác nhân sự cấp uỷ khoá 
mới để báo cáo Trung ương. Thời gian thực hiện sau Hội nghị Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh.

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ báo cáo Bộ Chính trị (qua Ban Tổ chức Trung ương) 
về công tác chuẩn bị nhân sự theo quy định của Trung ương. Thời gian thực hiện 
xong trước ngày 15/6/2015.

4. Số lượng đại biểu dự Đại hội và việc bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh
Chỉ đạo đại hội đảng bộ các huyện, thành, thị và đảng bộ trực thuộc tỉnh thực 

hiện việc bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đảm bảo quy định của 
Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy. Đại biểu được bầu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII phải đảm bảo các tiêu 



26

KỶ YẾU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ 
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

chuẩn chung và phải có khả năng đóng góp ý kiến vào các quyết định của Đại hội. 
Số lượng đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh 336 đại biểu. Căn cứ vào số lượng đảng viên, 
số lượng tổ chức đảng trực thuộc và vị trí quan trọng của từng đảng bộ trực thuộc 
để phân bố số lượng đại biểu được bầu dự đại hội Đảng bộ tỉnh. Thời gian thực hiện 
xong trước ngày 15/6/2015.

5. Thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh không quá 4 ngày. Thời gian họp trù bị Đại hội 

không quá 1/2 ngày. Hoàn thành trong tháng 10/2015.
6. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội
Đồng thời với việc phân công cấp uỷ viên khoá mới, cần làm tốt việc sắp xếp, 

bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với các đồng chí cấp uỷ viên không tái cử khoá mới.
Các đồng chí không đủ tuổi tái cử cấp uỷ khoá mới thì thôi đảm nhiệm các 

chức danh lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và các chức danh lãnh đạo cơ 
quan nhà nước có cơ cấu ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nếu có phẩm chất, năng lực, uy 
tín, sức khoẻ và nguyện vọng tiếp tục công tác thì xem xét, bố trí công tác phù hợp. 
Những đồng chí có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi và đủ điều kiện thì giải quyết 
theo Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Trung ương. Những đồng chí còn 
dưới 2 năm công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu, nếu không bố trí được công việc phù hợp 
thì nghỉ công tác, giữ nguyên một số chế độ, chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu. 

IV. CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 
1. Trong chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội phải coi trọng chất lượng, thiết 

thực, tiết kiệm, an toàn, tránh phô trương hình thức, lãng phí. Việc tổ chức Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII phải được chỉ đạo chặt chẽ. Ban thường vụ Tỉnh 
ủy trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội, đồng thời chăm lo thực 
hiện tốt các công tác trước mắt của Đảng bộ nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu 
đã đề ra.

2. Chỉ đạo các cấp ủy tổ chức thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai 
Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Quyết định số 244-QD/
TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 26 -HD/
BTCTW, ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch và các văn bản 
chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các 
cấp, nhất là chuẩn bị báo cáo chính trị và công tác nhân sự cấp uỷ; đồng thời, với việc 
lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; 
Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
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tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, 
vận động quần chúng nhân dân, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào 
mừng đại hội đảng các cấp gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015. Phát huy 
dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết 
đấu tranh với những quan điểm sai trái, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực.

3. Các tiểu ban: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức và 
phục vụ Đại hội có trách nhiệm tham mưu, đề xuất giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo 
chức trách, nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị 
và tổ chức đại hội của cấp uỷ cấp dưới.

4. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các Ban đảng tỉnh, các tiểu ban chuẩn bị Đại 
hội, Văn phòng Tỉnh uỷ theo chức năng của mình có trách nhiệm thực hiện tốt các 
nhiệm vụ sau:

- Các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh khẩn trương triển khai các nội 
dung công tác phục vụ Đại hội.

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh (giai đoạn 2015-2020); phát động các phong 
trào thi đua yêu nước; phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức 
các hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích thiết thực 
chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

- Văn phòng Tỉnh uỷ có trách nhiệm giúp Tiểu ban Văn kiện tham gia xây dựng 
dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh; Hướng dẫn đề cương báo cáo chính trị, 
nghi thức tổ chức Đại hội, trang trí khánh tiết Đại hội của các huyện, thành, thị, Đảng 
uỷ trực thuộc, giúp Tiểu ban Tổ chức và phục vụ đại hội chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật 
chất và phương tiện phục vụ chu đáo, kịp thời.

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ có trách nhiệm giúp Tiểu ban Nhân sự tổng hợp việc 
chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành và đại biểu dự Đại hội đúng quy định và hướng dẫn 
của Trung ương. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Dự kiến phân công lãnh 
đạo tỉnh duyệt báo cáo chính trị, nhân sự; hướng dẫn quy trình đại hội đảng bộ các 
huyện, thành, thị và đảng bộ trực thuộc; theo dõi và báo cáo kịp thời với Thường trực 
Tỉnh uỷ và Ban Tổ chức Trung ương về tiến độ triển khai và kết quả đại hội đảng bộ 
các cấp trong tỉnh; tổng hợp và dự thảo báo cáo đánh giá kết quả đại hội đảng bộ các 
cấp trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ có trách nhiệm hướng dẫn cấp uỷ các cấp về công tác 
kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trước khi Đại hội theo quy 
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định Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm 
tra Trung ương. Phối hợp với các cơ quan chức năng nắm tình hình, chỉ đạo, trực tiếp 
giải quyết các vấn đề bức xúc ở các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn việc thảo luận, 
tham gia xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh đối với đội ngũ trí 
thức, văn nghệ sỹ; tổng hợp ý kiến tham gia xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội 
XII của Đảng; tổ chức chỉ đạo việc tuyên truyền cho công tác chuẩn bị, tiến hành đại 
hội và sau đại hội đảng bộ các cấp.

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn 
kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và văn kiện Đại hội XII của Đảng; vận động nhân dân 
hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

- Ban Nội chính Tỉnh ủy có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng 
trong khối nội chính nắm tình hình về công tác nội chính, công tác phòng, chống 
tham nhũng; tham mưu, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có biện 
pháp xử lý cán bộ vi phạm theo quy định.

Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình có kế hoạch tham gia 
tích cực vào quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, góp phần để Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015- 2020) và Đại hội 
XII của Đảng thành công tốt đẹp./.

Nơi nhân:
- Ban Bí thư TW;
- Ban TCTW, UBKTTW;
-Văn  phòng TW;
- Các đ/c TUV;
- Các HTTU&ĐƯ trực thuộc;
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- CVP và các Phó VPTU;
- CV tổng hợp;
- Lưu VP, hồ sơ Đại hội.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

                 
                 (đã ký)

Hoàng Dân Mạc
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ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*
Số 34-KH/ĐUK

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
       Việt Trì, ngày 19 tháng 9 năm 2014

KẾ HOẠCH
Tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

 lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XII của Đảng 
–––––––

Thực hiện 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”; Quyết 
định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XI về việc “Ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng”; Hướng dẫn số 15-HD/TU, 
ngày 16/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Công tác chuẩn bị đại hội và công 
tác nhân sự tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 
XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020”.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng Kế hoạch tiến hành Đại hội đại biểu Đảng 
bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

I. YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của 
Bộ Chính trị; Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của TW, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến 
hành đại hội đảng bộ các cấp. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải được tiếp tục 
đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, đi đôi với giữ vững nguyên 
tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.

2. Lãnh đạo và tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn 
nêu tại dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Báo 
cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cần đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết 



30

KỶ YẾU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ 
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVII đã đề ra; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 
4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/
TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 
của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ 2015- 2020.

3. Công tác nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 phải được tiến hành đúng 
quy định, quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch cấp uỷ, nhiệm kỳ 2015-2020 
và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015-2020 phải đảm bảo chất lượng, có 
tính kế thừa, phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện; gồm những 
đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, trí tuệ, đủ điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu 
lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII.

 Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gồm những 
đồng chí thực sự tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ Khối, có khả năng đóng 
góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh.

4. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, phải lãnh đạo thực hiện tốt Nghị 
quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại 
biểu Đảng bộ Khối lần thứ XVII. Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn 
tại, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết. Tổ chức tốt công tác tuyên 
truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng phong 
trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội 
các đảng bộ, chi bộ đảm bảo tiến độ, đúng nguyên tắc, tạo được niềm tin trong cán bộ, 
đảng viên và quần chúng.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện 4 nội dung sau:

1. Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2010-
2015; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của 
Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015-2020.
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2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và 
đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

3. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015-2020.

4. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt, triển 
khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ và của Đảng uỷ Khối

1.1. Thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ 
Khối; bí thư, phó bí thư đảng uỷ, chi bộ cơ sở; trưởng, phó các ban của Đảng uỷ 
Khối và trưởng các đoàn thể thuộc Khối.

1.2. Nội dung quán triệt, triển khai

- 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”.

- Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XI “Về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng”.

- Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW, ngày 04/9/2014 của Ủy ban kiểm tra Trung 
ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

- Hướng dẫn số 15-HD/TU ngày 16/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về 
“Công tác chuẩn bị đại hội và công tác nhân sự tại đại hội đảng bộ các cấp…”

- Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiến hành Đại hội đại biểu 
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác chuẩn bị đại hội 
và công tác nhân sự tại đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020.

1.3. Thời gian tổ chức hội nghị cán bộ: Vào ngày 03/10/2014.

2. Chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối 
khóa XVIII và thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ 
lần thứ XVIII (theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
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3. Công tác chuẩn bị nhân sự và tiến hành bầu cử cấp ủy trong đại hội

3.1. Tiêu chuẩn cấp uỷ viên Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, 
nhiệm kỳ 2015-2020 căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định tại Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 3 (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và yêu cầu theo Chỉ thị số 36-CT/TW 
của Bộ Chính trị.    

- Không cơ cấu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối những đồng chí mà bản 
thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan, đơn vị và bản thân cán bộ; cán 
bộ vi phạm quy định về tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên, cán bộ, công 
chức không được làm. 

- Các đồng chí được dự kiến giới thiệu nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng 
bộ Khối, khoá XVIII, phải có trình độ đại học trở lên về chuyên môn, nghiệp vụ và 
trình độ lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp. 

- Là lãnh đạo chủ chốt của Đảng uỷ Khối phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo 
đức, uy tín, năng lực thực tiễn và sự cống hiến, được cán bộ, đảng viên và quần chúng 
tín nhiệm.

3.2. Cơ cấu, độ tuổi cấp uỷ viên

Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, cần có cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu lãnh 
đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, không vì cơ cấu mà hạ 
thấp tiêu chuẩn làm ảnh hưởng chất lượng của cấp uỷ; không nhất thiết các  đảng bộ, 
chi bộ cơ sở trực thuộc nào cũng có người tham gia Đảng ủy Khối. 

Về độ tuổi: Để đảm bảo tính kế thừa và phát triển, Ban Chấp hành Đảng bộ 
Khối cần đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp uỷ viên so với đầu nhiệm kỳ và cần có 
3 độ tuổi trong Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

Định hướng cơ cấu độ tuổi Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa mới như sau: 
Phấn đấu có cấp uỷ viên 35 tuổi trở xuống, từ 36 đến 50 tuổi có từ 40% - 50%, còn 
lại trên 50 tuổi.
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Các đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nói chung phải đủ 
tuổi công tác được hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng phải trọn một nhiệm kỳ. 

Tuổi tái cử: Các đồng chí Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó 
Bí thư Đảng ủy được giới thiệu tái ứng cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 phải đủ tuổi 
công tác ít nhất 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên. Cụ thể: Nam sinh từ tháng 12/1957, 
Nữ sinh từ tháng 12/1962 trở lại đây.

Về cơ cấu: Tỷ lệ cấp uỷ viên là nữ không dưới 15% và cần có cán bộ nữ trong 
Ban Thường vụ Đảng ủy. Giới thiệu ứng cử bầu vào Ban Thường vụ Đảng uỷ theo 
hướng phân công đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư, Phó bí thư; trưởng các ban xây 
dựng Đảng của Đảng uỷ. 

3.3. Số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Uỷ 
ban Kiểm tra Đảng uỷ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

a. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối

Ban Chấp hành dự kiến số lượng là 27 đồng chí. Ban Thường vụ dự kiến số 
lượng là 09 đồng chí, trong đó có Bí thư và 02 Phó Bí thư. 

b. Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

Uỷ ban Kiểm tra dự kiến bầu 05 uỷ viên gồm một số đồng chí trong cấp uỷ 
và một số đồng chí ngoài cấp uỷ. Trong đó có Chủ nhiệm, 01 Phó Chủ nhiệm và 
03 uỷ viên. 

3.4. Thực hiện bầu cử có số dư 

Chuẩn bị danh sách nhân sự bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ 
phải nhiều hơn số lượng cần bầu; số dư tối đa do đại hội quyết định nhưng không 
quá 30% số lượng cần bầu, trong đó Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khoá XVII 
chuẩn bị số lượng nhân sự bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiều hơn 
số lượng cần bầu từ 10% đến 15%.

3.5. Thực hiện quy trình công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 

Quy trình công tác nhân sự cấp ủy cụ thể như sau:

- Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy 
hoạch, xong trước 10/11/2014; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả rà soát, 
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bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các chức 
danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng uỷ Khối, trước ngày 20/11/2014.

- Từng đồng chí Đảng ủy viên đương nhiệm đề xuất ý kiến và giới thiệu 
nguồn nhân sự tham gia cấp uỷ khoá mới (bằng văn bản, bỏ vào phong bì dán kín 
gửi về Trưởng Tiểu ban Nhân sự theo chế độ mật). Thời gian thực hiện xong 
trước ngày 30/11/2014.

- Tiểu ban Nhân sự căn cứ vào quy hoạch cấp ủy, kết quả tổng hợp đề xuất ý 
kiến và giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khoá mới của các đồng chí Đảng 
ủy viên đương nhiệm, lập báo cáo (lần 1) Ban Thường vụ Đảng uỷ thảo luận và thông 
qua dự kiến về nhân sự cấp uỷ, nhiệm kỳ 2015-2020. Thời gian thực hiện xong 
trước ngày 15/12/2014.

 Tiểu ban Nhân sự chuẩn bị và báo cáo (lần 2) Ban Thường vụ Đảng uỷ (hội nghị 
lần 2) để thảo luận, thống nhất đề án, phương án nhân sự trình Hội nghị Ban Chấp hành 
Đảng bộ Khối. Thời gian thực hiện xong trong tháng 01/2015.

- Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối để thảo luận và kết luận về 
định hướng xây dựng cấp uỷ khoá mới, phương án nhân sự cấp uỷ khoá mới do 
Ban Thường vụ Đảng uỷ chuẩn bị. Biểu quyết bằng phiếu kín những nội dung về 
công tác nhân sự. Thời gian thực hiện xong trước ngày 28/02/2015.

- Tiểu ban Nhân sự báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ về kết quả biểu quyết của 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về các nội dung công tác nhân sự cấp uỷ khoá 
mới để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thời gian thực hiện trước ngày 30/3/2015.

3.6. Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công 
tác chuẩn bị nhân sự; cơ cấu và dự kiến nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban 
Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng uỷ Khối, nhiệm kỳ 2015-2020. 
Thời gian thực hiện xong trước ngày 10/5/2015.

4. Số lượng đại biểu dự Đại hội và việc bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ 
Khối, nhiệm kỳ 2015-2020

Chỉ đạo đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện việc bầu đại biểu dự Đại 
hội Đảng bộ Khối lần thứ XVIII đảm bảo quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế bầu 
cử trong Đảng. Đại biểu được bầu dự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVIII phải đảm 
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bảo các tiêu chuẩn chung và phải có khả năng đóng góp ý kiến vào các quyết định 
của Đại hội. Số lượng đại biểu Đại hội Đảng bộ Khối là 200 đại biểu. Căn cứ vào số 
lượng đảng viên, số lượng tổ chức đảng trực thuộc và vị trí quan trọng của từng đảng 
bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc để phân bổ số lượng đại biểu được bầu dự Đại hội Đảng 
bộ Khối. Thời gian thực hiện xong trước ngày 15/3/2015.

5. Thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ Khối

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối không quá 3 ngày. Thời gian họp trù bị Đại 
hội không quá 1/2 ngày. Hoàn thành trong tháng 8/2015. 

6. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội

Đồng thời với việc phân công cấp uỷ viên khoá mới, cần làm tốt việc sắp xếp, bố 
trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với các đồng chí cấp uỷ viên không tái cử khoá 
mới theo quy định, hướng dẫn của Đảng và Nghị định của Chính phủ.

IV. CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1. Trong chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội phải coi trọng chất lượng, chỉ 
đạo chặt chẽ, thiết thực, tiết kiệm, an toàn, tránh phô trương hình thức, lãng phí. Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội; phân 
công Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Đảng ủy viên hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra 
các cấp uỷ cơ sở về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở cơ sở. 

2. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, và các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên về tổ chức đại hội đảng các cấp. Đồng thời, 
với việc lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; Chỉ thị 
số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, cần coi trọng công tác tư tưởng, đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng, tích cực tham gia các phong trào 
thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp gắn với kỷ niệm các ngày 
lễ lớn trong năm 2015.

3. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ chủ động phối hợp giúp Tiểu ban Văn kiện xây dựng 
dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối; hướng dẫn việc thảo luận, tổng hợp các ý 
kiến góp ý vào văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng 
bộ tỉnh và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVIII; hướng dẫn công tác tuyên truyền trước, 
trong và sau đại hội đảng các cấp. 
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4. Ban Tổ chức Đảng uỷ có trách nhiệm giúp Tiểu ban Nhân sự tổng hợp việc chuẩn bị 
nhân sự Ban Chấp hành và đại biểu dự Đại hội đúng hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xây dựng lịch, dự kiến phân công Thường 
trực, Ủy viên Ban Thường vụ duyệt báo cáo chính trị, nhân sự; hướng dẫn quy trình tổ chức 
và các văn bản mẫu về đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc; theo dõi và báo cáo kịp 
thời với Thường trực Đảng uỷ về tiến độ triển khai và kết quả đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ 
sở; tổng hợp và dự thảo báo cáo đánh giá kết quả đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

5. Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ có trách nhiệm hướng dẫn cấp uỷ cơ sở về công 
tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trước khi Đại hội theo quy 
định tại Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Hướng 
dẫn số 15-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; phối hợp với Ban Tổ chức giúp Tiểu 
ban Nhân sự chuẩn bị tốt công tác nhân sự cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ, 
nhiệm kỳ 2015-2020. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nắm tình hình, 
chỉ đạo, trực tiếp giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở. 

6. Văn phòng Đảng uỷ có trách nhiệm tham gia cùng với Ban Tuyên giáo Đảng uỷ 
xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối. Phối hợp với các đoàn thể Khối tham mưu 
xây dựng phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp. Hướng dẫn đề cương xây 
dựng báo cáo chính trị và nghi thức tổ chức đại hội, trang trí khánh tiết đại hội của các 
đảng bộ, chi bộ cơ sở, giúp Tiểu ban Tổ chức và Phục vụ Đại hội chuẩn bị kinh phí, cơ 
sở vật chất và phương tiện phục vụ Đại hội chu đáo, kịp thời.

7. Các cấp uỷ cơ sở căn cứ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch tiến hành đại hội 
đảng bộ, chi bộ cấp mình, đồng thời góp phần tích cực vào việc chuẩn bị tổ chức 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 
2015-2020.

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (B/c);
- Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối (C/đ);
- Các chi, đảng ủy trực thuộc (T/h);
- Các Ban, đoàn thể Đảng ủy Khối (T/h);
- Các Tiểu ban Đại hội (T/h);
- Lưu VP, BTC LT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

(đã ký)

Lê Văn Lập
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ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*
Số 993-QĐ/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Việt Trì, ngày 19  tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
––––––––––

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ 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”;

- Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/ĐUK ngày 12/10/2010 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối,

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần 
thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) gồm 12 đồng chí có tên sau:

1. Đ/c Lê Văn Lập - TUV, Bí thư Đảng uỷ - Trưởng tiểu ban.
2. Đ/c Đoàn Kim Ngạc - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ - Phó Trưởng tiểu ban.
3. Đ/c Tạ Phú Thọ - Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Trưởng tiểu ban.
4. Đ/c Lê Trường Giang - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ - UV thường trực.
5. Đ/c Nguyễn Ngọc Lâm - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ - Uỷ viên.
6. Đ/c Nguyễn Quang Huy - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ - Uỷ viên.
7. Đ/c Trương Thị Bích Thủy - UVBTVĐUK, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Ủy viên.
8. Đ/c Hà Xuân Thiện - UVBTVĐUK, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ủy viên.
9. Đ/c Nguyễn Đức Sinh - UVBCH  Đảng bộ Khối, Chủ tịch Công đoàn VC tỉnh - Uỷ viên.
10. Đ/c Vũ Thị Mai Khanh - Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng uỷ - Uỷ viên.
11. Đ/c Mai Xuân Dũng - Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ - Ủy viên.
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12. Đ/c Cao Thị Phương Thúy - Bí thư Đoàn Thanh niên Khối - Uỷ viên.
Điều 2. Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị đảm bảo về chất lượng công 

việc và tiến độ thời gian các Văn kiện: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban 
Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015; dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ Khối lần thứ XVIII; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia xây dựng văn kiện Đại hội 
Đảng bộ Khối, Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và văn kiện Đại hội XII của Đảng; Báo 
cáo tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi Điều lệ Đảng. 

Điều 3. Trưởng Tiểu ban có trách nhiệm đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy, 
chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện công việc của Tiểu ban. 
Tiểu ban Văn kiện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành 
Đảng bộ Khối và tự giải thể sau khi tổng kết Đại hội.

Điều 4. Các ban, Văn phòng Đảng uỷ, các đoàn thể Khối, cáo tổ chức cơ sở 
đảng và các đồng chí có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:
- Thường trực TU (B/c); 
- Các đ/c UV BTV Đảng uỷ Khối (T/h);
- Các Ban Đảng, đoàn thể Khối (T/h);
- Các cơ sở đảng (T/h);
- Các đ/c UV tiểu ban (T/h);
- Lưu Ban TC, VP ĐUK - LT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

(đã ký)

Lê Văn Lập
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ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*
Số 994-QĐ/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   Việt Trì, ngày 19  tháng 9  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
------------

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ 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”;

- Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/ĐUK ngày 12/10/2010 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối,

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần 
thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) gồm 6 đồng chí có tên sau:

1. Đ/c Lê Văn Lập - TUV, Bí thư Đảng uỷ - Trưởng tiểu ban.

2. Đ/c Đoàn Kim Ngạc - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ - P. Trưởng tiểu ban.

3. Đ/c Tạ Phú Thọ - Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Trưởng tiểu ban.

4.  Đ/c  Nguyễn Ngọc Lâm - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ - UV Thường trực.

5. Đ/c Nguyễn Quang Huy - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ - Uỷ viên.

6. Đ/c Lê Trường Giang - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ - Uỷ viên.

Điều 2. Tiểu ban Nhân sự có nhiệm vụ chuẩn bị đảm bảo về chất lượng các đề 
án, phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 
Khối khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội và 
công tác nhân sự cấp uỷ tại đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở; dự kiến cơ cấu và phân 
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bổ số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVIII; dự kiến nhân sự đoàn 
đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, xây dựng các 
văn bản khác liên quan đến công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVIII 
trình Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XVII.

Điều 3. Trưởng Tiểu ban có trách nhiệm đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện công việc của Tiểu 
ban. Tiểu ban Nhân sự chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành 
Đảng bộ Khối và tự giải thể sau khi tổng kết Đại hội.

Điều 4. Các ban, Văn phòng Đảng uỷ, các đoàn thể Khối, các đảng bộ, chi bộ 
cơ sở và các đồng chí có tên trên căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:
- Thường trực TU (B/c); 
- Các đ/c UV BTV Đảng uỷ Khối (T/h);
- Các Ban Đảng, đoàn thể Khối (T/h);
- Các cơ sở đảng (T/h);
- Các đ/c UV tiểu ban (T/h);
- Lưu Ban TC, VP ĐUK - LT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

(đã ký)

Lê Văn Lập
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ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*
Số 995-QĐ/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Việt Trì, ngày 19  tháng 9 năm2014

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Tiểu ban Tổ chức và phục vụ Đại hội 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
––––––––

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ 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;

- Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/ĐUK ngày 12/10/2010 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối,

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Tổ chức và Phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối các cơ 
quan tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm 17 đồng chí có tên sau:

1. Đ/c Tạ Phú Thọ - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối - Trưởng Tiểu ban.
2. Đ/c Nguyễn Quang Huy - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT ĐUK- Phó Trưởng Tiểu ban.
3. Đ/c Lê Trường Giang- UVBTV, Trưởng Ban TG ĐUK- Phó Trưởng Tiểu ban.
4. Đ/c Vũ Thị Mai Khanh - Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng ĐUK - Ủy viên TT.
5. Đ/c Nguyễn Tường Thứ - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Phú Thọ - Uỷ viên.
6. Đ/c Nguyễn Thị Dung - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đài PT- TH tỉnh - Uỷ viên.
7. Đ/c Nguyễn Đắc Thuỷ - UV BTV Đảng uỷ, PGĐ Sở Văn hoá TD&DL - Uỷ viên
8. Đ/c Nguyễn Đức Sinh - Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn VC tỉnh - Uỷ viên.
9. Đ/c Lưu Ngọc Trâm - UVBCH, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ Khối - Uỷ viên.
10. Đ/c Mai Xuân Dũng - UVBCH, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Khối - Uỷ viên.
11. Đ/c Vi Thị Thu Hằng - Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối - Uỷ viên.
12. Đ/c Cao Thị Phương Thúy - Bí thư Đoàn Thanh niên Khối - Uỷ viên.
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13. Đ/c Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh - Uỷ viên.
14. Đ/c Mai Xuân Nghĩa - Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ Khối - Uỷ viên.
15. Đ/c Vũ Ngọc Quang - Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối - Uỷ viên.
16. Đ/c Phan Thị Nguyệt Anh - Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng uỷ - Uỷ viên.
17. Đ/c Bùi Thị Lan Phương - Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ - Uỷ viên.
Điều 2. Tiểu ban Tổ chức và phục vụ Đại hội có nhiệm vụ tham mưu xây dựng 

và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phục vụ Đại hội đảm bảo về chất lượng 
công việc. Nội dung bao gồm: Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; dự 
trù kinh phí và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Đại hội; bố trí việc ăn, 
nghỉ, chăm sóc sức khỏe cho đại biểu; đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn cho 
Đại hội...

Điều 3. Trưởng Tiểu ban có trách nhiệm đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy và 
chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện công việc của Tiểu ban. Tiểu 
ban Tổ chức và phục vụ Đại hội chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Ban Chấp 
hành Đảng bộ Khối. Được thành lập tổ công tác giúp việc; trưng tập thêm cán bộ giúp 
việc khi cần thiết và tự giải thể sau khi tổng kết Đại hội.

Điều 4. Các ban đảng, Văn phòng Đảng uỷ các đoàn thể Khối, các tổ chức cơ 
sở đảng và các đồng chí có tên trên căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận:
- Thường trực TU (B/c);
- Các đ/c UV BTV Đảng uỷ Khối (T/h);
- Các Ban Đảng, đoàn thể Khối (T/h);
- Các cơ sở đảng (T/h);
- Các đ/c UV tiểu ban (T/h);
- Lưu Ban TC, VP ĐUK - LT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

(đã ký)

Lê Văn Lập
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 ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*
Số 996 -QĐ/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Việt Trì, ngày 19  tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Tổ giúp việc phục vụ Đại hội 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
––––––––

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ 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;

- Căn cứ Quyết định số 995-QĐ/ĐUK ngày 19/9/2014 của Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối về thành lập Tiểu ban Tổ chức và Phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối lần 
thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020);

- Xét đề nghị của Tiểu ban Tổ chức và Phục vụ Đại hội,

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập tổ giúp việc phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 
lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) gồm 9 đồng chí có tên sau:

 1. Đ/c Vũ Thị Mai Khanh - Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng uỷ - Tổ trưởng.
2. Đ/c Phạm Thị Bích Liên - UV Ban Thường vụ Công đoàn VC tỉnh - Tổ viên.
3. Đ/c Bùi Thị Lan Phương - Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ - Tổ viên.
4. Đ/c Vũ Thị Dung - Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng uỷ - Tổ viên.
5. Đ/c Nguyễn Thị Thu Phương - Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ - Tổ viên.
6. Đ/c Kiều Công Tấn - Chuyên viên Đoàn TN Khối - Tổ viên.
7. Đ/c Ngô Thị Lê Giang - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng uỷ - Tổ viên.
8. Đ/c Nguyễn Thị Hà - Nhân viên Văn phòng Đảng uỷ - Tổ viên.
9. Đ/c Đặng Hồng Quảng – Nhân viên Văn phòng Đảng uỷ - Tổ viên.



44

KỶ YẾU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ 
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Điều 2. Tổ giúp việc có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Tiểu ban Tổ 
chức và Phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) phân 
công và tự giải thể sau khi tổng kết Đại hội. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do 
tổ trưởng phân công.

Điều 3. Các ban đảng, Văn phòng Đảng uỷ, các đoàn thể Khối và các đồng chí 
có tên trên căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận:
- Các đ/c UV BTV Đảng uỷ Khối (T/h);
- Các Ban Đảng, đoàn thể Khối (T/h);
- Các tiểu ban (T/h);
- Lưu Ban TC, VP ĐUK - LT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

(đã ký)

Lê Văn Lập
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 ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*
Số 09-TTr/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Việt Trì, ngày 09  tháng 7 năm 2015

THÔNG TRI
Triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
––––––––

                               
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 

15-HD/TU, ngày 16/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 34-KH/ĐUK, 
ngày 19/9/2014 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về “Tiến hành Đại hội đại biểu 
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XII của Đảng”. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ, Ban Chấp 
hành Đảng bộ Khối quyết định triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XVIII, 
nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nội dung: Đại hội thực hiện 4 nội dung theo Kế hoạch số 34-KH/ĐUK, ngày 
19/9/2014 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.

Thành phần:
- Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2010- 2015;
- Các đồng chí đại biểu chính thức do Đại hội chi, đảng bộ cơ sở bầu (nếu đại biểu 

chính thức vắng mặt trong suốt thời gian Đại hội, các đảng bộ, chi bộ báo cáo với 
Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và cử đại biểu dự khuyết thay thế).

Thời gian: 1,5 ngày.
Đại hội trù bị: Buổi chiều ngày 11/8/2015, từ 13h30.
Đại hội chính thức: Khai mạc từ 07h00, ngày 12/8/2015.

Địa điểm: Hội trường lớn, Trường Chính trị tỉnh (phố Mai Sơn I, phường Tiên Cát, 
thành phố Việt Trì).

Yêu cầu:
- Căn cứ Thông tri này, đảng uỷ, chi uỷ cơ sở có trách nhiệm thông báo đến các đại 

biểu và tổ chức cho đoàn đại biểu thuộc cơ sở mình về dự Đại hội theo đúng thành 
phần, thời gian, địa điểm quy định và tự bố trí phương tiện đi lại.

- Đại biểu mang thẻ đảng viên để biểu quyết tại Đại hội theo quy định.
- Về trang phục:
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+ Đại biểu nam mặc áo sơ mi trắng dài tay, thắt carvat, quần sẫm màu;
+ Đại biểu nữ mặc quần áo dài truyền thống.
- Đại biểu đeo Huy hiệu Đảng, Huân, Huy chương (nếu có).  
- Các chi, đảng uỷ cử người đến nhận tài liệu Đại hội vào ngày 10/8/2015 tại Văn 

phòng Đảng uỷ Khối.
Các tiểu ban Đại hội, các ban xây dựng đảng, Văn phòng Đảng uỷ Khối, Đảng uỷ 

Trường Chính trị tỉnh căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ động chuẩn bị, phối hợp 
thực hiện tốt các nội dung và các điều kiện giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tổ 
chức thành công Đại hội.

 

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ TU (b/c);
- BTC, UBKT, VP Tỉnh uỷ (B/c);
- Các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối;
- Các chi, đảng bộ cơ sở; 
- Các đ.c thành viên 03 tiểu ban Đại hội;                                                                          
- Lưu VPĐUK.

T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ

(đã ký)

Lê Văn Lập

                                                                         

                                                    



PHẦN THỨ HAI

VĂN KIỆN VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN 
CỦA ĐẠI HỘI
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ 
KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ  

NHIỆM KỲ  2015 - 2020

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Việt Trì, ngày 11 tháng 8  năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

- Thời gian: Khai mạc 13h30’, ngày 11/8/2015.
- Địa điểm: Hội trường lớn Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

STT NỘI DUNG

01 Phát tài liệu cho đại biểu

02 Đón đại biểu và ổn định tổ chức, kiểm danh.

03 Khai mạc đại hội trù bị.

04 Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.
05 Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc.

06 Thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế Đại hội và quán triệt Quy 
chế bầu cử trong Đảng.

07 Báo cáo đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII và xin ý 
kiến về chia Tổ.

08
Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc 
lần thứ XII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ 
tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII và báo cáo góp ý về tiêu chuẩn, cơ cấu số 
lượng BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

09 Điều hành tham luận các dự thảo Báo cáo.
10 Quán triệt một số nội dung và bế mạc Đại hội trù bị.

       TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
                      (đã ký)
                Lê Văn Lập

T/L BAN THƯỜNG VỤ
 CHÁNH VĂN PHÒNG
             (đã ký)
   Vũ Thị Mai Khanh

Xác nhận chữ ký của đồng chí Lê Văn Lập
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

- Thời gian: Khai mạc 7h15’, ngày 12/8/2015.
- Địa điểm: Hội trường lớn Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

STT NỘI DUNG

01 Ổn định tổ chức. Điều hành chào cờ (cử nhạc Quốc ca, Quốc tế ca).

02 Mời đoàn Chủ tịch, thư ký lên làm việc, Ban thẩm tra tư cách đại biểu thực hiện 
nhiệm vụ.

03 Đọc Diễn văn khai mạc đại hội.

04 Đoàn đại biểu các đoàn thể Khối và các cháu thiếu nhi chào mừng đại hội.

05 Đọc Báo cáo chính trị.

06 Đọc Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 - 2015.

07 Báo cáo Thẩm tra tư cách đại biểu (lần 1).

08 Đại biểu Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo.

09 Đại hội tham luận Báo cáo chính trị.

10 Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (lần 2) và biểu quyết.

11 Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

12 Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử và bỏ phiếu.

13 Đại hội tiếp tục tham luận Báo cáo chính trị.

14 Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết.

15 Đại hội nghỉ trưa. (Ban Chấp hành khóa mới họp phiên thứ nhất).

16 Công bố kết quả phiên họp thứ nhất, ra mắt BCH khóa mới.

17 Bầu cử đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh.

18 Đại hội tiếp tục tham luận Báo cáo chính trị.
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19 Công bố kết quả bầu cử đại biểu chính thức và biểu quyết.

20 Bầu cử đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh.

21 Đại hội tiếp tục tham luận Báo cáo chính trị.

22 Đại hội nghỉ giải lao (20 phút).

23 Công bố kết quả bầu cử đại biểu dự khuyết và biểu quyết.

24
 Lấy biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Văn 
kiện Đại hội cấp trên và tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội Đảng 
bộ Khối. Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu.

25 Đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua.

26 Phát động phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội.

27 Chia tay các đồng chí ủy viên Ban chấp hành không tham gia tái cử.

28 Diễn văn bế mạc Đại hội.

29 Chào cờ (cử nhạc Quốc ca, Quốc tế ca).

                                                                 TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

                                                      (đã ký)

                                                    Lê Văn Lập

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)
Vũ Thị Mai Khanh

Xác nhận chữ ký của đồng chí Lê Văn Lập
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DIỄN VĂN KHAI MẠC 
(Đ/c Lê Văn Lập - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan  tỉnh 

thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày)
–––––––––

 Kính thưa đồng chí Bùi 
Minh Châu- Phó Bí thư thường 
trực Tỉnh ủy Phú Thọ!

 Kính thưa các đ/c đại biểu 
khách quý!

 Thưa toàn thể Đại hội!

Thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 
30/5/2014 của Bộ Chính trị và 
các văn bản hướng dẫn của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về “Công 
tác chuẩn bị đại hội và công tác 
nhân sự tại đại hội đảng bộ các 
cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh 
Phú Thọ lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 
2015-2020)”.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở, đảm 
bảo tốt các nội dung và yêu cầu đề ra. Sự thành công của đại hội cơ sở, đã góp phần 
quan trọng vào công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII của Đảng bộ 
Khối. Hôm nay, trong không khí phấn khởi kỉ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và 
Quốc khánh 2/9, chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 12 của đảng. 
Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh long 
trọng khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ và Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi nhiệt liệt chào 
mừng các đồng chí đại biểu khách quý và 200 đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu 
biểu thay mặt  gần 4000 đảng viên của 59 tổ chức cơ sở đảng về dự Đại hội. Các đồng 
chí đã mang đến Đại hội không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, cùng nhau 
đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

Trong bầu không khí trang trọng và phấn khởi, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, 
tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Minh Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
uỷ đến dự và chỉ đạo Đại hội, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

Đ/c Lê Văn Lập - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối 
khai mạc Đại hội



52

KỶ YẾU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ 
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí:
- Đ/c Trần Phù Tiêu - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.
- Đ/c Nguyễn Trung Xô - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 
- Đ/c Hoàng Việt Anh  - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, 

nguyên Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.
- Đ/c Nguyễn Quốc Liên - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
- Đ/c Nguyễn Hữu Đông- Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ.
- Đ/c Bùi Văn Quang - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư. 

Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng.
Tôi xin trân trọng giới thiệu đến dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo thay mặt 

các ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ, các đồng chí thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc 
Khối, các đồng chí chuyên viên các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ. Đề 
nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng.

Đại hội rất phấn khởi và vui mừng được đón tiếp đồng chí Trần Văn Hoàn, đồng chí 
Phạm Anh Hoà, nguyên Bí thư Đảng uỷ Khối và các đồng chí nguyên Phó Bí thư, nguyên 
Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ các khoá đã nghỉ hưu tại Phú Thọ. Đề nghị Đại hội nhiệt 
liệt chào mừng và cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà các đồng chí dành cho Đại hội. 

Đại hội bày tỏ sự cảm ơn sự đối với các đồng chí lãnh đạo và phóng viên Báo 
Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng giao tiếp điện tử Phú Thọ đã tới 
dự, theo dõi và đưa tin về Đại hội.

Sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, các đồng chí đại biểu khách quý  
là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đại hội Đảng bộ Khối. Một lần nữa, đề nghị 
Đại hội nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, các 
đồng chí đại biểu khách quý và toàn thể đại biểu đã về dự Đại hội. Kính chúc các đồng 
chí dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc.

Kính thưa Đại hội!
Năm năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã phát huy tinh thần trách 

nhiệm, tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người 
lao động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; đã tập trung lãnh đạo, 
tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác xây dựng Đảng. Năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên được nâng lên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích 
cực, đạt chất lượng hiệu quả cao. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
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Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết TW 4 được triển khai sâu rộng. Ý thức rèn 
luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng được nâng cao. Việc đổi 
mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều tiến bộ. Công tác kiểm tra, giám 
sát của Đảng được tăng cường, từng bước đi vào nề nếp và đạt kết quả tốt. Công tác 
lãnh đạo xây dựng cơ quan đơn vị và các đoàn thể vững mạnh được quan tâm; nội 
dung, hình thức hoạt động của các đoàn thể có nhiều đổi mới. Đảng bộ luôn hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kính thưa các đồng chí!
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-

2020 có nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 
2010-2015; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của 
Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khối, nhiệm kỳ 
2015-2020. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

 Kính thưa Đại hội!
  Là một Đảng bộ bao gồm các tổ chức đảng ở các cơ quan lãnh đạo và các ban, 

ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, với nhiều đảng viên giữ các cương vị cao 
trong hệ thống chính trị có tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh. Thành công 
của Đại hội có vai trò quan trọng, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 
nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh 
của hệ thống chính trị; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và các giá trị văn hoá vùng đất 
Tổ; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; xây dựng nền tảng đưa Phú Thọ cơ 
bản trở thành tỉnh công nghiệp, góp phần cùng cả nước thực hiện tốt mục tiêu “Dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với ý nghĩa đó, mỗi đại biểu dự Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ và sức mạnh đoàn kết để hoàn thành tốt nội dung 
chương trình đề ra, bảo đảm cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đảng bộ 
Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kì 2015 - 2020.

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!
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ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*
Số  235 - BC/ĐUK

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Việt Trì, ngày 28  tháng 7  năm 2015

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU
CỦA ĐẢNG BỘ; ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, 

PHÁT HUY DÂN CHỦ, GIỮ VỮNG KỶ CƯƠNG, ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI; 
XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG, CƠ QUAN, ĐOÀN THỂ VỮNG MẠNH

(Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII trình Đại hội đại biểu 
Đảng bộ Khối lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 do đồng chí Tạ Phú Thọ - 

Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày)

Đại hội Đảng bộ Khối các 
cơ quan tỉnh lần thứ XVIII có ý 
nghĩa to lớn, định hướng, lãnh đạo 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, phát huy những thành tựu đạt 
được, khắc phục hạn chế, khuyết 
điểm, tập trung nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ 
chức đảng, phát huy tính năng 
động, sáng tạo, của cán bộ, đảng 
viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, 
vững mạnh. 

Nhiệm kỳ qua, thực hiện nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Khối, trong điều kiện có nhiều thuận lợi do công cuộc đổi mới 
của Đảng đã đạt nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội của tỉnh ổn 
định và từng bước phát triển. Tuy nhiên, cũng có những khó khăn do khủng hoảng tài 
chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; tình hình chính trị khu vực và trên thế giới, nhất là 
tình hình biển Đông tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
của tỉnh còn nhiều khó khăn; thiên tai, dịch bệnh, khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp. 
Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các cấp uỷ, 
tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong 
toàn Đảng bộ đã nỗ lực phấn đấu, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ 
tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII đề ra. 

Đ/c Tạ Phú Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối 
trình bày báo cáo chính trị
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Phần thứ nhất
KIỂM ĐIỂM 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 
ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2010 - 2015

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
Hàng năm 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, 

trong đó 85% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt chỉ tiêu Đại hội).
2. Về công tác xây dựng đảng:
Có 89% cơ sở đảng đạt TSVM (vượt chỉ tiêu 4%), không có cơ sở yếu kém.
Có 95,7% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (vượt chỉ tiêu 0,7%).
Có 81,9% cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến (vượt 

chỉ tiêu 1,9%).
Kết nạp 919 đảng viên mới (vượt chỉ tiêu 53,2% ).
Mở 23 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng (vượt chỉ tiêu 130%); mở 12 lớp hoàn thiện 

trung cấp lý luận chính trị (vượt chỉ tiêu 400%). 
62,5% đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên (đạt 96% chỉ tiêu). 
84% đảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên (vượt chỉ tiêu 4%).
3. Về lãnh đạo các đoàn thể:
Có 95% CĐCS đạt vững 

mạnh (vượt chỉ tiêu 5% ), không 
có yếu kém; Công đoàn viên chức 
tỉnh đạt vững mạnh xuất sắc.

Có 98% cơ sở đoàn đạt vững 
mạnh (vượt chỉ tiêu 3%), không 
có yếu kém. Đoàn Thanh niên 
Khối đạt vững mạnh.

Có 97% Hội CCB cơ sở đạt 
TSVM (vượt chỉ tiêu 2%), không 
có yếu kém. Hội Cựu chiến binh 
Khối đạt trong sạch vững mạnh 
xuất sắc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước,
đ/c Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy trao tặng 

Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ 
Khối các cơ quan tỉnh



56

KỶ YẾU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ 
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC NỘI DUNG CÔNG TÁC
1. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đạt được kết quả 

quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh

1.1. Các chi, đảng bộ khối cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu giúp Tỉnh uỷ thẩm định, thông qua các quy 

hoạch, chương trình, đề án quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và 
hệ thống chính trị của tỉnh; hướng dẫn và chỉ đạo có hiệu quả việc học tập, quán triệt 
nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết của BCH Trung ương khoá XI; kịp thời 
chỉ đạo tuyên truyền các sự kiện chính trị; tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết 
chuyên đề; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết TW4 
(khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; xây dựng quy hoạch 
cán bộ của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan giúp việc 
của Tỉnh ủy theo Quy định số 219-QĐ/TW, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản 
lý; triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về Điều lệ Đảng; tổ chức tốt các chương 
trình kiểm tra, giám sát và giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo thực hiện tốt quy 
chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp và tích cực đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên. 
Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam”, tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ quỹ “ Vì người 
nghèo” và chương trình “Xoá nhà tạm cho hộ nghèo”, tham gia hoạt động giám sát, 
phản biện xã hội, phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền 
với nhân dân; tích cực phòng chống tệ nạn xã hội; vận động đoàn viên, hội viên giúp 
đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, xoá 
đói, giảm nghèo, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh. 

1.2. Các chi, đảng bộ khối cơ quan quản lý nhà nước, tư pháp, nội chính
Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chủ động tham 

mưu xây dựng và thực hiện tốt các chủ trương, chương trình, đề án phát triển kinh 
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 
và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; tổ chức thành công các kỳ họp Hội đồng 
nhân dân tỉnh khóa XVII, phối hợp tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước, sau 
các kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh; tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến 
nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp, dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và triển 
khai thi hành Hiến pháp năm 2013; tăng cường giải quyết các khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình giải phóng mặt bằng một số dự án kết cấu hạ tầng then chốt quy mô 
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lớn; triển khai đầy đủ các cuộc điều tra, thu thập, tổng hợp số liệu thống kê hàng 
năm. Tham mưu thực hiện phân định 3 khu vực các xã, thôn, bản miền núi trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về kiến trúc quy hoạch, quản lý đầu tư 
và xây dựng; tăng cường xúc tiến đầu tư; sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương 
mại; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chống vận chuyển, buôn bán hàng giả, gian 
lận thương mại; chủ động thực hiện quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, 
tập trung chỉ đạo các chương trình nông nghiệp trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015; 
thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tham 
mưu xây dựng quy hoạch phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2011-2020 và định 
hướng đến năm 2030. Tăng cường chỉ đạo các hoạt động quản lý đầu tư xây dựng, chất 
lượng công trình giao thông, hoạt động vận tải và an toàn giao thông.

Tập trung lãnh đạo thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, cân đối thu - chi, tháo gỡ 
vướng mắc cho doanh nghiệp; chỉ đạo, triển khai kịp thời các chính sách thuế, thực hiện 
thu ngân sách hàng năm tăng 16%, chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ, kịp 
thời nhu cầu chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển; công tác quản lý điều hành hoạt 
động tiền tệ, tín dụng trên địa bàn được chú trọng; đẩy mạnh huy động vốn, mở rộng cho 
vay vốn và phát triển các dịch vụ ngân hàng góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh và hoạt động hệ thống ngân hàng an toàn, hiệu quả. 

Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá dân tộc; xây dựng và bảo 
vệ thành công hai di sản văn hoá phi vật thể “Hát Xoan Phú Thọ” và “Tín ngưỡng 
thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” được UNESCO công nhận và vinh danh; tích 
cực tham mưu, xây dựng, xúc tiến, quảng bá tiềm năng du lịch; xây dựng đề án Quy 
hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2015, định hướng 
đến năm 2020. Quy mô, mạng lưới trường học được mở rộng, cơ sở vật chất, thiết bị 
dạy học được tăng cường, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng 
đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá; quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, bưu chính, 
viễn thông, báo chí, xuất bản được tăng cường; công tác giải quyết việc làm, xoá 
đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, hoạt động đền ơn, 
đáp nghĩa, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ trẻ em đạt kết quả tốt; công tác chăm sóc, bảo 
vệ sức khoẻ nhân dân, dân số, kế hoạch hoá gia đình được quan tâm, chủ động triển 
khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, các chương trình y tế quốc gia. Công tác 
quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đã được triển khai đồng bộ, toàn diện; 
hoàn thành và thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; đẩy mạnh công 
tác lập hồ sơ địa chính, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác 
kiểm tra, xử lý vi phạm về ô nhiễm môi trường; tích cực vận động nguồn viện trợ từ 
các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho các địa bàn, đối tượng khó khăn của tỉnh, 
tăng cường quản lý các đoàn đi nước ngoài và đoàn nước ngoài đến làm việc tại tỉnh.
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Lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, xây dựng, kiểm tra, rà soát các 
văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp 
pháp lý; công tác tiếp dân, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 
dân; thực hiện đúng pháp luật về thực hành quyền công tố, kiểm sát và xét xử các loại 
án; thi hành án hình sự và dân sự, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền.

1.3. Các chi, đảng bộ khối đơn vị sự nghiệp
Đã lãnh đạo, chỉ đạo, 

kịp thời công tác thông tin, 
phản ánh, chuyển tải các chủ 
trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh; thời lượng 
phát sóng, số báo phát hành 
tăng; thực hiện phát sóng 
kênh truyền hình Phú Thọ 
trên vệ tinh, phủ sóng 100% 
diện tích và dân số; tổ chức 
tốt ngày thơ Việt Nam, Hội 
Báo Xuân, hội thi sáng tạo 
kỹ thuật hàng năm. 

Các trường, trung tâm 
thực hiện tốt nhiệm vụ đào 
tạo nguồn nhân lực, quan 
tâm chú trọng việc mở rộng 
ngành nghề; áp dụng mạnh 
mẽ công nghệ thông tin 
trong quản lý, đào tạo; triển 
khai nghiên cứu, thực hiện 
hàng trăm đề tài khoa học, 
sáng kiến, kinh nghiệm; thực 
hành tiết kiệm chi để đầu tư 
xây dựng cơ sở vật chất, mua 
sắm thiết bị phục vụ giảng 
dạy, học tập. 

Tổ chức thực hiện tốt 
công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo, phát huy tác dụng của di tích và rừng Quốc 
gia Đền Hùng. Tổ chức thành công Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng hàng 

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh thăm quan gian trưng bày
Hội Báo xuân 2015

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh bấm nút phát sóng kênh
truyền hình Phú Thọ trên vệ tinh
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năm; thực hiện tốt các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hoàn thành 
kế hoạch thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, tự nguyện hàng năm; tổ chức tốt 
công tác quản lý, khám, chữa bệnh và điều dư ỡng cho các đối tượng cán bộ của tỉnh; 
tuyên truyền, vận động, tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện và cuộc vận động 
“Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”, chương trình “Ngân hàng Bò” và 
vận động hiến máu tình nguyện; tích cực chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn các hợp tác 
xã, phát huy vai trò liên kết cung ứng dịch vụ đầu vào hỗ trợ cho kinh tế hộ phát triển.

2. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, tăng cường và có nhiều chuyển 
biến tích cực

2.1. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và Chỉ thị số 03-CT/TW 
của Bộ Chính trị

Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI ”Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 
hiện nay” được triển khai thực hiện nghiêm túc; quá trình kiểm điểm thẳng thắn, cầu 
thị, tính phê bình cao trên tinh thần đoàn kết. Kết quả bỏ phiếu đánh giá 100% chi, đảng 
bộ cơ sở kiểm điểm đạt yêu cầu. Hằng năm, các cấp uỷ đảng duy trì công tác kiểm tra 
việc thực hiện và khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, trong đó tập trung 
rà soát, bổ sung quy chế làm việc, nâng cao trách nhiệm cá nhân; tập trung đổi mới 
phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc; coi trọng công tác giáo dục lý luận chính trị. 

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục 
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cấp uỷ các cấp 
đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc với nhiều giải pháp phù hợp. Trên 
cơ sở nghiên cứu đề tài khoa 
học cấp tỉnh, Ban Chấp hành 
Đảng bộ đã ban hành Quy 
định 02-QĐ/ĐUK về “Chuẩn 
mực và tiêu chí đạo đức của 
cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức Khối các cơ 
quan tỉnh”; các tổ chức cơ sở 
đảng đã chủ động xây dựng, 
bổ sung, hoàn chỉnh chuẩn 
mực đạo đức và tổ chức cho 
cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức đăng ký làm theo 
gắn với thực hiện nhiệm vụ 
được giao. Toàn Đảng bộ có 
99% cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức đăng ký làm 

Đ/c Lê Văn Lập - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối
(nhiệm kỳ 2010 - 2015) tặng giấy khen cho các cá nhân đạt 

danh hiệu đảng viên xuất sắc 5 năm liền
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theo, có 96% xếp loại đạo đức tốt; 416 cá nhân và 83 tập thể tiêu biểu được khen 
thưởng, qua đó đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tư tưởng và tạo chuyển biến tích 
cực về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

2.2. Công tác tuyên giáo
Các cấp uỷ, tổ chức đảng luôn đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, 

giáo dục chính trị, tổ chức đầy đủ các hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết Đại 
hội Đảng, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI); quán 
triệt về thi hành Điều lệ Đảng (khoá XI); Hiến pháp năm 2013. Từng bước coi 
trọng việc thảo luận, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp. 
Tỷ lệ đảng viên, quần chúng tham gia học tập luôn đạt trên 95%; thực hiện tốt công 
tác tuyên truyền trực quan và định hướng kịp thời dư luận về các sự kiện chính trị, 
các ngày lễ lớn, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương, về 
tình hình biên giới, biển, đảo. Tổ chức tốt việc sinh hoạt truyền thống, các hoạt 
động văn hoá, thể thao chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, các sự 
kiện lớn của tỉnh, của Đảng bộ Khối… cấp ủy các cấp luôn chủ động nắm bắt tình 
hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Tăng cường đấu tranh với những luận điệu 
kích động, xuyên tạc của các thế lực thù địch; thực hiện nghiêm túc quy chế phát 
ngôn và cung cấp thông tin… 

Công tác giáo dục lý luận chính trị luôn được quan tâm chỉ đạo; đã tổ chức 23 
lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1721 quần chúng ưu tú; 12 lớp bồi dưỡng lý 
luận chính trị cho 991đảng viên mới; 7 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh 
cho 810 cán bộ, đảng viên; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 12 lớp hoàn thiện 
trung cấp lý luận chính trị cho 1164 cán bộ đương chức và dự nguồn của các chi, 
đảng bộ. Hàng năm, các tổ chức đảng đều xây dựng kế hoạch cử cán bộ, đảng viên 
đi học nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

2.3. Công tác tổ chức xây dựng Đảng
Công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực và toàn diện; đã 

kịp thời kiện toàn tổ chức đảng đảm bảo ổn định, bổ sung cấp uỷ, các chức danh lãnh 
đạo chủ chốt cấp uỷ cơ sở. Đảng bộ hiện nay có 59 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 
36 đảng bộ và 23 chi bộ cơ sở) với 3.677 đảng viên.

 Cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ đã xây dựng quy chế làm việc và thực hiện đúng 
chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tích cực đổi 
mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc. Mối quan hệ làm việc giữa cấp uỷ với thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chặt chẽ, nhịp nhàng, chất lượng. Các chi bộ  duy 
trì đầy đủ, nề nếp sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Đảng viên tham gia sinh hoạt đạt tỷ lệ 
từ 95% trở lên. Sinh hoạt đúng quy trình, từng bước nâng cao chất lượng; nội dung học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được thực hiện trong các kỳ sinh 
hoạt của chi bộ. Nhiều chi bộ tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên đề để bồi dưỡng kiến 
thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác.
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Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã tích cực đổi mới phương pháp chỉ đạo và việc tổ chức 
thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. 
Kết quả xếp loại hàng năm, bình quân có 89% số cơ sở TSVM, 11% cơ sở hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, không có yếu kém. Công tác đảng viên đạt được kết quả quan trọng và 
đồng bộ. Chất lượng quần chúng kết nạp Đảng được coi trọng, đối tượng kết nạp thực 
sự là những quần chúng ưu tú, 
đã kết nạp 919 đảng viên mới. 
Đội ngũ cán bộ, đảng viên 
được quan tâm đào tạo, bồi 
dưỡng; 1924 cấp uỷ viên cơ 
sở, bí thư chi bộ thuộc cơ sở 
được tập huấn, bồi dưỡng kiến 
thức nghiệp vụ công tác đảng. 
Công tác quản lý, quy hoạch, 
đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, 
sử dụng cán bộ, đảng viên, 
công chức được thực hiện đảm 
bảo quy trình, dân chủ, khách 
quan; chất lượng cơ bản đáp 
ứng yêu cầu tiêu chuẩn cán 
bộ trong tình hình hiện nay. 
Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối ban hành Quy định số 01-QĐ/ĐUK về “Công tác cán 
bộ và quản lý cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quản lý“ đã thực hiện 
tốt việc nhận xét và đề nghị bộ nhiệm cán bộ quản lý theo thẩm quyền. Các tổ chức 
cơ sở đảng thường xuyên chú trọng công tác quản lý, phân công công tác cho đảng 
viên; tiến hành kịp thời công tác phát thẻ đảng viên, tặng Huy hiệu Đảng, chuyển sinh 
hoạt đảng đúng quy định; thực hiện nghiêm túc công tác giới thiệu đảng viên với cấp 
uỷ nơi cư trú. Kết quả xếp loại đảng viên bình quân 5 năm có 14,4% hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ; 81,3% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 3,28% hoàn thành nhiệm vụ và 0,12% 
không hoàn thành nhiệm vụ. 

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được quan tâm chỉ đạo. Cán bộ, đảng viên 
của Đảng bộ có lịch sử chính trị và tình hình chính trị hiện nay rõ ràng; tình hình chính 
trị nội bộ luôn ổn định, không có điểm nóng. Hồ sơ cán bộ, đảng viên được quản lý chặt 
chẽ, đầy đủ. Bố trí cán bộ tham gia cấp uỷ, giới thiệu bổ nhiệm cán bộ đúng tiêu chuẩn, 
quản lý cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập, tham quan nước ngoài đúng quy định.

 2.4. Công tác kiểm tra, giám sát
Cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ đã triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, quy 

định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, 
giám sát; chủ động xây dựng và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chương trình kiểm tra, 

Đ/c Lê Văn Lập TUV, Bí thư Đảng ủy Khối trao giấy chứng 
nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối 

tượng kết nạp đảng
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giám sát toàn khoá và hàng năm. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành quy chế 
phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra với các Ban xây dựng Đảng trong thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 
200 lượt cơ sở, đảng uỷ cơ sở kiểm tra, giám sát đối với 519 lượt chi bộ trực thuộc. 

UBKT Đảng uỷ Khối và cơ sở đã tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng quy chế làm 
việc của UBKT và thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy hàng 
năm; ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. 

UBKT Đảng uỷ Khối và cơ sở đã tiến hành kiểm tra 5 tổ chức đảng và 15 đảng 
viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 36 đảng uỷ và UBKT đảng uỷ cơ sở thực hiện 
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật đảng, thu chi đảng phí; giám sát 43 tổ 
chức đảng và 121 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, UBKT Đảng uỷ Khối nhận được 65 đơn 
tố cáo cán bộ, đảng viên. Qua phân tích, phân loại có 11/65 đơn phải giải quyết, đã giải 
quyết xong 11 đơn (đạt 100%). Trong nhiệm kỳ có 01 tổ chức đảng vi phạm phải thi 
hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 27 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật 
(trong đó: khiển trách 21, cảnh cáo 02, cách chức 01, khai trừ 03) việc thi hành kỷ luật 
tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình theo quy định. 

2.5. Công tác dân vận
Các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã thường xuyên quán triệt và triển 

khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; chỉ đạo, triển 
khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” ; thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”. 
Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quyết định 217, 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị, tăng 
cường đối thoại giữa cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan với cán bộ, đoàn viên, hội viên; chú 
trọng đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động lãnh đạo, 
quản lí, chuyên môn, nghiệp vụ. Thường xuyên rèn luyện, giáo dục cán bộ, đảng viên 
về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, nêu cao tính gương mẫu của người đứng 
đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; lãnh đạo các đoàn thể tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ đúng 
quy định điều lệ các đoàn thể. 

2.6. Công tác nội chính
Đảng bộ đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các quy định của Đảng và Nhà nước 

về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các quy định về công 
khai tài chính, quản lý, sử dụng tài sản công, kê khai tài sản cá nhân, thực hiện nếp 
sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, hội nghị, tiếp khách được thực hiện 
nghiêm túc. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, từng bước đơn giản hoá các thủ 
tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tăng cường công khai minh 
bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; không để xảy ra điểm nóng, phức tạp, 
thường xuyên quan tâm chỉ đạo lực lượng tự vệ thực hiện tốt công tác diễn tập, huấn 
luyện bảo vệ cơ quan, phòng, chống cháy nổ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 
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3. Công tác lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các đoàn thể được quan tâm, có 
nhiều đổi mới trong chỉ đạo

3.1. Công tác lãnh đạo cơ quan, đơn vị
Các cấp uỷ và tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác 

phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan, đơn vị với các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh hoạt 
động của Ban Thanh tra nhân dân; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ trong 
hoạt động cơ quan, công khai, minh bạch các khoản kinh phí theo tinh thần tiết kiệm, 
chống lãng phí; công tác cán bộ được thực hiện đảm bảo quy trình. Các chế độ, chính 
sách và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trang thiết bị làm việc, tiền lương, thu nhập…
được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, góp phần ổn định đời sống, tư tưởng của đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn 
văn hoá được thực hiện có hiệu quả.

3.2. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể
* Công đoàn viên chức tỉnh: Thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của cán bộ, đoàn viên; chủ động tham mưu, đề xuất và phối hợp với thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức; phối hợp vận động 
các loại quỹ được trên 10 tỷ đồng, hỗ trợ 8 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn xây 
dựng nhà từ quỹ mái ấm công đoàn với số tiền 240 triệu đồng; cuộc vận động xây 
dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương 
mẫu”;  phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc 
nhà” được các cấp công đoàn triển khai thực hiện hiệu quả. Trong 5 năm kết nạp trên 
400 đoàn viên mới, nâng tỷ lệ đoàn viên tham gia tổ chức đạt 95,5%; hàng năm, có trên 
85% đoàn viên xếp loại xuất sắc.

* Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh: Tổ chức tốt các đợt 
sinh hoạt chính trị; thực hiện 
cuộc vận động “Tuổi trẻ 
Đất Tổ học tập và làm theo 
lời Bác”; tổ chức diễn đàn 
xây dựng hình mẫu thanh 
niên thời kỳ mới, “Dấu ấn 
tình nguyện”, triển khai sâu 
rộng 2 phong trào lớn “Xung 
kích, tình nguyện phát triển 
kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc”; “Đồng hành với 
thanh niên lập thân, lập 
nghiệp”. Không ngừng đổi 

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tặng công trình thanh niên
tại huyện Hạ Hòa
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mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, nâng cao ý thức trách nhiệm người 
đoàn viên. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn; đẩy 
mạnh cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên”, trong 5 năm đã 
bồi dưỡng 880 đoàn viên ưu tú và giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 605 đảng 
viên trẻ.

* Hội Cựu chiến binh: Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh 
gương mẫu”, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, gia đình văn hoá. Cán bộ, hội viên 
phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thường xuyên học tập, nắm vững 
nghiệp vụ, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, cải tiến phương pháp, 
lề lối làm việc; chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho 
hội viên, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tổ chức cho hội viên thăm lại chiến 
trường xưa và trao đổi học tập kinh nghiệm công tác với các tỉnh bạn. Hằng năm tổ 
chức tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ hội cơ sở; phối hợp với đoàn thanh niên 
giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời luôn 
thể hiện là tấm gương mẫu mực, tin cậy của tuổi trẻ. 

III. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM HẠN CHẾ
1. Công tác lãnh đạo của một số cơ sở đảng trong cải cách thủ tục hành chính 

chuyển biến chưa mạnh; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; 
việc phối hợp giữa các cơ quan liên quan về công tác tổ chức cán bộ chưa chặt chẽ, 
thiếu đồng bộ, phương thức lãnh đạo chậm đổi mới.

2. Việc nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên, 
quần chúng có lúc, có việc chưa kịp thời. Hiệu quả của công tác tuyên truyền chưa 
cao. Việc triển khai học tập chỉ thị, nghị quyết và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị 
ở một số chi, đảng bộ chưa nghiêm túc, chất lượng thấp. Nội dung đăng ký phấn đấu 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên chưa thiết 
thực, kết quả làm theo chưa nhiều.

3. Chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng ở một số cơ sở còn hạn chế; công 
tác đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm chưa thực chất; sinh hoạt chi bộ chất lượng 
chưa tốt, tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa đầy đủ theo quy định. Năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của chi bộ chưa cao.

4. Một số cuộc kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và UBKT đảng ủy cơ sở còn hình 
thức, chất lượng, hiệu quả chưa đạt yêu cầu. Đảng uỷ Khối và nhiều cơ sở chưa tiến 
hành giám sát chuyên đề đối với đảng viên; nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng 
viên khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế.

5. Một số cơ quan, đơn vị thực hiện quy chế dân chủ chưa đầy đủ; tính chiến 
đấu, tinh thần tự phê bình, phê bình của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức còn yếu; một số cán bộ, đảng viên chưa tích cực thực hiện nghĩa vụ công dân 
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nơi cư trú, chưa gương mẫu thực hiện Chị thị 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 
uỷ. Phương thức hoạt động các đoàn thể trong một số cơ quan, đơn vị chậm được 
đổi mới, nội dung, hình thức hoạt động chưa hấp dẫn. Sự phối hợp giữa các đoàn thể 
chưa chặt chẽ.

IV. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
 1. Nguyên nhân
1.1. Nguyên nhân của những kết quả
Đảng bộ Khối luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sự thống nhất của các cấp uỷ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm 
vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Ban Chấp hành, Ban Th ường vụ Đảng uỷ Khối luôn đoàn kết, thống nhất, chủ 
động nắm bắt kịp thời các chủ tr ương, nghị quyết của cấp trên, bám sát nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ để xây dựng ch ương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của công tác xây 
dựng Đảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. 

1.2. Nguyên nhân của những khuyết điểm
Tính chủ động và tinh thần trách nhiệm của một số cấp uỷ cơ sở ch ưa cao; vai 

trò gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng ở một số cơ quan, đơn vị chưa 
phát huy đầy đủ. Ý thức, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu trong thực thi 
nhiệm vụ của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Vai trò nêu gương của một số 
cán bộ, đảng viên chưa thể hiện rõ nét.

Việc nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp 
trên ở một số cơ sở chưa sâu; trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên đối với 
học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng chưa cao, chưa coi trọng việc chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện nghị quyết.

Một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự quan tâm chỉ đạo việc đăng ký, thực hiện, lựa 
chọn, biểu dương và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 
03-CT/TW của Bộ Chính trị; chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đầu tư thời gian để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các 
nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên chưa thoả 
đáng; việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác kiểm tra, giám sát chưa 
thường xuyên. 

Một số cấp uỷ cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất 
lượng hoạt động của các đoàn thể. 
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2. Bài học kinh nghiệm
Một là, Đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng 

đầu; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân 
chủ, chăm lo giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị 
đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. 

Hai là, Tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đầy đủ có chất lượng các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị. Bám sát, 
vận dụng sáng tạo, kịp thời các chủ trương, đường lối, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
của cấp trên trong mọi hoạt động. Tích cực nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận 
của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Ba là, Kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, cấp uỷ, đồng thời thực hiện có hiệu 
quả việc chỉ đạo, phối hợp công tác giữa cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan và ban chấp 
hành các đoàn thể. Thường xuyên duy trì nền nếp và tích cực nâng cao chất lượng 
sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ; thực sự coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của mỗi chi bộ. 

Bốn là, Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đồng thời tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và ủy ban kiểm tra các cấp; thực hiện nghiêm túc, nề 
nếp công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

V. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng 

viên. Tập trung lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả quan 
trọng góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giữ vững 
an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đã tăng cường chỉ đạo thực hiện 
và có nhiều chuyển biến tiến bộ, toàn diện các nội dung công tác xây dựng Đảng; quan 
tâm lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh, hoạt động có nhiều khởi 
sắc; đã từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ, thực 
hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra. Đảng bộ luôn hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng 
thưởng Huân chương Lao động, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, các bộ, ngành, 
đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các sở, ban, ngành khen thưởng. Đảng bộ được Thủ 
tướng Chính phủ, UBND tỉnh Phú Thọ tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc. Năm 2014 
vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.



67

KỶ YẾU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ 
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Dự báo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, thế, lực và sức mạnh tổng hợp của dân 
tộc tăng lên. Nước ta thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN và của 
WTO, hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới; các giá trị văn hóa vùng Đất 
Tổ được tôn vinh, phát huy, góp phần quảng bá, tạo sức lan toả, tạo ra nhân tố thuận 
lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đảng bộ có đội ngũ cán bộ, đảng viên tư 
tưởng chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, luôn đoàn kết, 
năng động sẽ là những thuận lợi cơ bản và là động lực, thế mạnh của Đảng bộ.

Tuy nhiên, tình hình chính trị trên thế giới và chủ quyền biển đảo của đất nước 
còn nhiều diễn biến phức tạp. Nền kinh tế thế giới phục hồi chậm và còn có biến động 
khó lường. Ở trong nước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một bộ phận cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng diễn biến phức tạp. Kinh 
tế của tỉnh còn khó khăn, năng lực cạnh tranh thấp. Đảng bộ không có chính quyền 
đồng cấp, mô hình tổ chức đảng, đoàn thể chưa đồng nhất. Những yếu tố đó sẽ ảnh 
hưởng đến việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn, Đảng bộ xác định phương hướng, chỉ 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG
Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân 

chủ, giữ vững kỷ cương, giữ gìn đoàn kết, tích cực đổi mới, xây dựng Đảng bộ vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện 2 khâu đột phá là nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn 
hoá và đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất 
là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị. Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ 
chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

II. CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1. 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
2. 90% số cán bộ, đảng viên, công chức viên chức xếp loại đạo đức tốt theo Quy 

định 02-QĐ/ĐUK của BCH Đảng bộ Khối.
3. Hàng năm 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 

50% đạt trong sạch, vững mạnh, không có cơ sở yếu kém; 90% đảng viên đạt 
tiêu chuẩn đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% cán bộ, công chức, viên 
chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
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4. Kết nạp 600 - 700 đảng viên mới.
5. Mỗi năm mở từ 1 - 2 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, phấn 

đấu đến cuối nhiệm kỳ có 70% đảng viên, công chức có trình độ trung cấp lý luận 
chính trị trở lên.

6. Về xếp loại từng đoàn thể cơ sở và Khối hàng năm:
90% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, không có yếu kém; 80% đoàn viên xuất 

sắc; Công đoàn viên chức đạt Vững mạnh xuất sắc.
95% cơ sở đoàn đạt vững mạnh, không có yếu kém; Đoàn thanh niên Khối 

đạt vững mạnh.
95% Hội CCB cơ sở đạt TSVM, không có yếu kém; 98% hội viên xếp loại 

gương mẫu; Hội CCB Khối đạt TSVM xuất sắc.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm 

trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị
Bám sát nghị quyết của đại hội các cấp, tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện tốt 

công tác lãnh đạo, nhằm kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế 
hoạch công tác của ngành, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện, hoàn thành các 
mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nhiệm vụ chính trị của 
các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tốt chức năng tham mư u, đề xuất với Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, 
đảng đoàn, với HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành về rà soát, điều 
chỉnh, bổ sung quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch các ngành của tỉnh phù hợp 
với quy hoạch vùng và quy hoạch của Trung ương; tập trung tham mưu thực hiện 
nội dung trọng tâm trong ba khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt; phát 
triển nguồn nhân lực và du lịch, để kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng nền tảng đưa Phú 
Thọ cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.

Tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện cải cách thủ tục hành chính, áp 
dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành; chủ động nghiên cứu, sửa đổi, 
bổ sung để tham mưu cho tỉnh hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu 
hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp. Các chính sách nhằm tạo môi trường pháp lý để tháo gỡ khó khăn, 
ách tắc, khai thác và phát huy tốt hơn những lợi thế so sánh của địa phương. Tập 
trung chỉ đạo nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, chú trọng xây dựng hạ 
tầng các khu công nghiệp và tổ chức thực hiện các chính sách về cải thiện môi 
trường đầu tư, môi trường sản xuất kinh doanh; cơ chế, chính sách thu hút và phát 
huy các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.
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Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thực hiện 
tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công 
dân. Xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, 
rút ngắn thời gian điều tra, truy tố, xét xử các vụ án và thi hành án dân sự.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI) về “Xây 
dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững đất nước”. Bảo tồn và phát huy giá trị hai di sản văn hoá phi vật thể của nhân 
loại “Tín ngưỡng thời cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” và “Hát Xoan Phú Thọ” gắn 
với phát triển du lịch. Triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hoá”.

Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Đổi mới căn 
bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 
quốc tế”. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào 
tạo, chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng nghề 
nghiệp theo yêu cầu của xã hội.

Tập trung lãnh đạo, xây dựng, củng cố và chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm, có tính chuyên 
nghiệp cao; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, năng lực tổ chức thực hiện các chủ 
trương, chính sách mới của các cấp, các ngành; đánh giá cán bộ, công chức dựa 
trên kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đề cao tính quyết đoán kịp thời, giám chịu trách 
nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới. Lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác an ninh, quốc phòng, giữ bí mật 
quốc gia, thường xuyên cảnh giác, đấu tranh với âm m ưu diễn biến hoà bình của các 
thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn trong cơ quan, đơn vị. 

2. Công tác xây dựng Đảng
2.1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, 

đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, 
có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, trách nhiệm cao, đủ năng 
lực hoàn thành nhiệm vụ được giao

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng việc nghiên cứu học tập, quán triệt các 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung tuyên 
truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường 
lối của Đảng. Đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với các phong trào thi 
đua, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh và có văn hoá tại các cơ quan, đơn vị. 
Chống tự diễn biến, tự chuyển hoá, khắc phục tình trạng ban hành nghị quyết, kết 
luận nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm.
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Chú trọng công tác tuyên truyền miệng, công tác điều tra, nghiên cứu, dự báo, 
định hướng dư luận xã hội; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng và phát huy 
hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư 
luận cơ sở. Tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống nhân 
các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, 
thông qua các hoạt động văn nghệ, thể thao, hoạt động chính trị xã hội, hoạt động tình 
nghĩa. Đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá; tích cực phòng, 
chống các tệ nạn xã hội. 

Các cấp uỷ phải thường xuyên, tích cực tiến hành công tác tư tư ởng nội bộ, giải 
quyết kịp thời những vướng mắc về tư tưởng ngay từ chi bộ. Xây dựng khối đoàn 
kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị, trước hết là giữa các đồng chí đảng viên là lãnh 
đạo, quản lý và cấp uỷ viên. Thường xuyên đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của 
các thế lực thù địch. Kịp thời phát hiện và phê phán, đấu tranh với những biểu hiện 
suy thoái về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn 
mực về chính trị, đạo đức, lối sống. 

Triển khai thực hiện có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả các chuyên đề “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; rèn luyện theo chuẩn mực đạo đức 
Hồ Chí Minh, nâng cao trách nhiệm cá nhân cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm. 
Cấp ủy, các tổ chức đảng chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức 
phù hợp đặc điểm tình hình của từng đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng 
viên, quần chúng đăng ký làm theo. Tổ chức biểu dương, khen thưởng việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tổng kết công tác hàng năm.

2.2. Tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng 
đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng 
trong sạch, vững mạnh

Tiếp tục tổ chức thực hiện việc khắc phục những khuyết điểm trong công tác giáo 
dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và phương thức lãnh đạo của các chi, đảng 
bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gắn với thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng 
bộ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đoàn thể, thực hiện dân 
chủ, kỷ cương, trách nhiệm, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan vững mạnh.

Công tác tổ chức cán bộ: Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Khối với 
các cơ quan liên quan về công tác tổ chức cán bộ. Kịp thời kiện toàn, bổ sung cấp uỷ 
viên khi biến động, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của tổ chức đảng. Xây dựng 
quy hoạch cấp uỷ của Đảng bộ Khối và các tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2020-2025. 
Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, quản lý và sử dụng cán bộ đúng quy trình, 
đảm bảo dân chủ, khách quan. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản 
lý và lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. 

Coi trọng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ: Xác định rõ chức 
năng, nhiệm vụ quyền hạn của cấp uỷ và từng thành viên cấp uỷ, trách nhiệm lãnh 
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đạo các nội dung hoạt động của tổ chức đảng; mối quan hệ làm việc giữa cấp uỷ với 
thủ trưởng cơ quan, đơn vị và ban chấp hành các đoàn thể; coi trọng đổi mới phương 
thức lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, 
chất lượng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp uỷ và thủ trưởng cơ quan 
đối với hoạt động của đảng bộ, chi bộ và cơ quan, đơn vị.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ: Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám 
sát các cấp uỷ, chi bộ thực hiện đúng, đủ định kỳ, đảm bảo quy trình và nâng cao tỷ 
lệ đảng viên tham gia sinh hoạt; đổi mới nội dung sinh hoạt phù hợp với tình hình 
thực tiễn ở mỗi cơ sở; thường xuyên đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt. Hàng quý, tổ chức sinh hoạt chuyên đề để bồi 
dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên. Thông qua sinh hoạt để quản lý, rèn 
luyện đảng viên.

Coi trọng công tác đảng viên gắn với công tác cán bộ: Thực hiện đồng thời 
công tác quản lý đảng viên nơi công tác và nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc việc 
phân công công tác cho đảng viên; tăng cường giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp uỷ 
nơi cư trú để quản lý đảng viên. Hàng năm có kế hoạch, tạo nguồn, bồi dưỡng nâng 
cao chất lượng kết nạp đảng viên và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 
độ cho cán bộ công chức; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Thường xuyên giáo dục cán bộ, 
đảng viên nâng cao nhận thức về chính trị và ý thức trách nhiệm, xây dựng nội bộ 
đoàn kết thống nhất, giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, thực hiện nghiêm những 
vấn đề bảo vệ Đảng.

2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chú trọng nâng cao chất 
lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan 
trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt 
và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm 
tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Xây dựng và thực hiện đầy đủ các chương trình 
kiểm tra, giám sát của cấp uỷ đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực 
tế của Đảng bộ Khối. Tập trung kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị 
quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, giữ 
gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm tra việc 
thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng, kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện Chỉ thị 
số 13-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về ”Tăng cường công tác lãnh đạo thực 
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chấn chỉnh việc uống rượu, bia, 
hút thuốc lá, tặng hoa, quà và sử dụng phương tiện công”.

UBKT các cấp thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tăng cường 
kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác giám sát; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng 
viên và công dân. Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, kiên quyết xử lý những 
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đảng viên, tổ chức đảng vi phạm kỷ luật. Đẩy mạnh kiểm tra thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra, giám sát, và thi hành kỷ luật đảng, kiểm tra tài chính cấp uỷ cùng cấp, thu 
chi đảng phí. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm 
tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở. Kịp thời kiện toàn 
UBKT đảng ủy cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn hiện nay.

2.4. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo và thực hiện tốt công tác dân vận
Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 205- QĐ/TU ngày 26/4/2011 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh 
Phú Thọ”. Xác định trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của chính quyền là của 
cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp. Vận động cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Triển 
khai thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước; 
nâng cao trách nhiệm cá nhân với nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt quy chế dân 
chủ ở cơ sở và thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị 
về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội”; “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền”. 

2.5. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính
Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức 

đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực 
hiện tốt cải cách hành chính nhà nước. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, 
hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát huy dân chủ, chống đặc quyền, đặc lợi, tiết 
kiệm trong sử dụng tài sản công, trong việc cưới, việc tang của gia đình. Thực hiện 
nghiêm túc việc công khai minh bạch tài sản, kê khai thu nhập; kịp thời chấn chỉnh 
và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

3. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với cơ quan, đơn vị và  
đoàn thể; tiếp tục phát huy vai trò của các đoàn thể tham gia xây dựng đảng, 
chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

3.1. Đối với cơ quan, đơn vị: Các cấp uỷ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, 
gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ; thực hiện nghiêm túc việc tinh giảm biên chế; 
thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công khai minh bạch hoạt động của 
cơ quan nhà nước; lãnh đạo công tác chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, 
quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức; đẩy mạnh các phong 
trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương khen thưởng điển hình tiên tiến, phê phán 
và xử lý nghiêm khắc các trường hợp sai phạm. Lãnh đạo công tác nhận xét, đánh giá 
phân loại cán bộ công chức hàng năm đảm bảo đúng quy trình, quy định nhằm tăng 
cường đoàn kết thống nhất nội bộ.
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3.2. Đối với các đoàn thể: Tăng cường đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và 
phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác xây dựng đảng, xây dựng 
đoàn thể vững mạnh. Đổi mới nội dung, phương thức, khắc phục tính hình thức trong 
hoạt động của các đoàn thể ở các cơ quan, đơn vị.

 * Công đoàn viên chức: Nâng cao vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức lao động. Tiếp tục đổi 
mới nội dung và phương thức hoạt động, chú trọng phát triển đoàn viên, nâng cao 
chất lượng của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.

* Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động 
của Đoàn và hoạt động tháng thanh niên hàng năm. Thường xuyên củng cố, xây dựng 
tổ chức đoàn, tăng cường các hoạt động thực tế nâng cao kỹ năng nghiệp vụ đoàn 
và chất lượng hoạt động đoàn. Làm tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, bồi 
dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. 

* Hội Cựu chiến binh: Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham 
gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và 
hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Nâng cao chất lượng và 
hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; chăm lo bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của hội viên, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Thường 
xuyên làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Trước yêu cầu của công tác xây dựng Đảng hiện nay, đặt ra cho Đảng bộ những 
nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 
trong Đảng bộ không ngừng học tập, rèn luyện và ra sức phấn đấu hoàn thành thắng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội các cấp đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi các 
mục tiêu phát triển đất nước 5 năm 2016 - 2020./. 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Các đại biểu dự Đại hội;
- Lưu VP, HSĐH.

T/M BAN CHẤP HÀNH 
BÍ THƯ

(đã ký)

 Lê Văn Lập
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ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*
Số 236 - BC/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Việt Trì, ngày 28  tháng 7  năm 2015

BÁO CÁO
KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH, NHIỆM KỲ 2010 - 2015 

TRÌNH ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2015 - 2020
–––––––––

 I. TÌNH HÌNH CỦA BAN CHẤP HÀNH, NHIỆM KỲ 2010 - 2015
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã bầu Ban Chấp hành 

Đảng bộ gồm 29 đồng chí. Trong nhiệm kỳ đã có 6 đồng chí được luân chuyển công 
tác theo yêu cầu của tỉnh, 4 đồng chí nghỉ hưu, Ban Chấp hành được bổ sung 5 đồng 
chí. Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ có 24 đồng chí. 

II. KIỂM ĐIỂM NỘI DUNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH
1. Công tác lãnh đạo quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết và đường 

lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
Ban Chấp hành đã tập trung lãnh đạo 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai đầy 

đủ, kịp thời và nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, 
kết luận của Trung ương (khoá XI), chính sách, pháp luật của Nhà nước;  xây dựng 
chương trình hành động sát với đặc thù của cơ sở để chỉ đạo thực hiện. Chỉ đạo tổ 
chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng quán triệt Hiến pháp 2013, Luật Đất đai sửa 
đổi và tuyên truyền đầy đủ các chủ trương, chính sách mới; tổ chức nghe nói chuyện 
thời sự, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trong nước, quốc tế, các hoạt 
động phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chỉ đạo tổ chức học tập đầy đủ các chuyên đề 
về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo từng năm.

2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Thông qua các cấp uỷ cơ sở, Đảng uỷ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Khối 

nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội trong tỉnh. Kết quả 100% các cơ quan, đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, trong đó 85% cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập trung đổi mới cơ 
chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, tăng cường chức năng quản 
lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhiệm vụ được giao; nâng cao năng lực cạnh tranh, góp 
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phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; 
tích cực cải cách hành chính, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành; tuyên 
truyền, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đẩy 
mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 
Coi trọng việc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường trật tự, kỷ cương, đảm 
bảo an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 

3. Công tác xây dựng Đảng
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ luôn chủ động, sáng tạo trong hướng dẫn và chỉ 

đạo các cơ sở đảng tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho cán 
bộ, đảng viên, quần chúng nhân các ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Duy trì tổ chức nói 
chuyện thời sự để cung cấp cho cán bộ, đảng viên về tình hình trong nước và thế giới. 
Đảng uỷ ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK về nâng cao trình độ lý luận chính trị cho 
đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phối hợp chặt chẽ với Trường Chính 
trị tỉnh mở nhiều lớp hoàn thiện trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong 
Khối. Đảng uỷ chỉ đạo có chuyển biến tiến bộ việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW 
của Trung ương; Nghị quyết số 22-NQ/TU của Tỉnh uỷ; Đề án 02-ĐA/ĐUK của Ban 
Thường vụ Đảng uỷ Khối về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức 
cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn với thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và 
Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiến hành chỉ đạo và tổ chức sơ, tổng kết một số nghị 
quyết chuyên đề quan trọng về công tác xây dựng Đảng.

Ban Thường vụ đã chỉ đạo kịp thời kiện toàn 100% cấp uỷ cơ sở khi có biến động 
về tổ chức, cán bộ. Làm thủ tục bổ sung 4 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 
2010 - 2015. Tập trung chỉ đạo cơ sở đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, 
chi bộ, đặc biệt coi trọng duy trì nề nếp định kỳ sinh hoạt hàng tháng, tổ chức sinh hoạt 
chuyên đề theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Chỉ đạo 
đăng ký, xây dựng và nâng cao chất lượng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; quan 
tâm chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên và Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ 
Chính trị về công tác Bảo vệ chính trị nội bộ. Tổ chức thực hiện nghiêm túc và chỉ đạo 
cơ sở thực hiện tốt các chương trình, nội dung công tác kiểm tra, giám sát hàng năm. 
Đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát 2 năm 2012-2013; công tác kiểm tra, giám 
sát và kỷ luật Đảng qua 30 năm đổi mới; kết quả thực hiện thi hành kỷ luật đối với tổ 
chức đảng vi phạm từ năm 2007 đến năm 2013; ban hành Quy định về việc tiếp nhận, 
xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân. 

4. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị và đoàn thể vững mạnh
Ban Chấp hành Đảng bộ luôn duy trì thực hiện đúng Quy chế trong việc lãnh 

đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể vững mạnh. Thông qua cấp uỷ 
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cơ sở, đã lãnh đạo thực hiện đầy đủ, có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh 
công tác cải cách hành chính và phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn 
hoá. Chỉ đạo các đoàn thể sơ, tổng kết các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các 
cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về Bác và đất nước; vận động đoàn viên, hội viên tích cực 
tham gia công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện; đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn 
nghệ, thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài. Phối hợp hiệu quả với Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ban Thường vụ Liên đoàn 
lao động tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ sở đoàn thanh niên, công đoàn, hội cựu chiến 
binh cơ sở trong Khối củng cố và phát triển tổ chức vững mạnh. Đồng thời, chỉ đạo 
thành công Đại hội Đoàn Khối lần thứ VIII, Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ 
IV, Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối lần thứ IV.

III. KẾT QUẢ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, PHONG 
CÁCH, LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH

1. Đổi mới việc ban hành chỉ thị, nghị quyết, chương trình đề án
Các đồng chí Đảng uỷ viên luôn nhận thức đầy đủ, sâu sắc về Cương lĩnh chính 

trị, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm 
túc nguyên tắc tập trung dân chủ; tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh 
hoạt cấp uỷ. Quan tâm lãnh đạo đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ phổ biến, quán triệt 
kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên đến cán bộ, đảng viên. 

Việc ban hành nghị quyết, kết luận, chương trình, đề án thường xuyên được Ban 
Chấp hành lựa chọn, chuẩn bị, thảo luận kỹ, thống nhất ban hành, tập trung vào những 
vấn đề, nội dung quan trọng, cần thiết, có tính khả thi cao. Căn cứ tính chất quan trọng 
từng kỳ họp, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã ban hành nghị quyết, kết luận để chỉ 
đạo thực hiện; ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK về nâng cao trình độ lý luận chính 
trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Ban Thường vụ Đảng uỷ tổ 
chức nghiên cứu, đạt kết quả xuất sắc đề tài khoa học cấp tỉnh về xây dựng hệ thống 
chuẩn mực đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Khối các cơ quan 
tỉnh và ban hành hệ thống tiêu chí đánh giá về đạo đức, lối sống.

2. Xây dựng và đổi mới việc thực hiện quy chế làm việc
Ban Chấp hành đã xây dựng quy chế làm việc và làm việc theo quy chế; xây 

dựng và thực hiện đúng chương trình, kế hoạch công tác hàng quý, hàng năm và toàn 
khóa. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phân công cụ thể 
nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn từng uỷ viên. Trong làm việc và các hội nghị luôn 
thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách, bàn công việc dân chủ, khách quan, khi thực hiện theo đúng nghị quyết, làm 
việc đúng thẩm quyền. Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường 
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vụ Tỉnh uỷ và sự giúp đỡ của các ban Tỉnh uỷ trong quá trình triển khai thực hiện các 
nội dung công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong Đảng bộ.

Ban Thường vụ coi trọng việc tiếp thu, cập nhật nhanh đường lối, chính sách mới 
của Đảng, pháp luật Nhà nước để chỉ đạo những chủ trương công tác sát hợp với tình 
hình cơ sở; thực hiện đúng vai trò hạt nhân lãnh đạo Đảng bộ; chú trọng việc đổi mới 
phương thức, lề lối làm việc, tiếp cận, chỉ đạo cơ sở đạt hiệu quả. Chỉ đạo cấp uỷ cơ sở 
thực hiện đúng quy chế làm việc; duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, coi trọng nâng cao 
chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ; tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề; quan tâm 
công tác quản lý đảng viên về mọi mặt; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng 
và đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ 
chức đảng, đảng viên thực hiện chủ trương, chính sách, Điều lệ Đảng. Định kỳ kiểm 
tra cơ sở, kịp thời sơ, tổng kết rút kinh nghiệm các chuyên đề công tác. 

3. Đổi mới việc tổ chức thực hiện và công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả những 

nội dung trọng tâm, có chiều sâu các chỉ thị, nghị quyết quan trọng như: Tổng kết 
đánh giá kết quả và tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 22-NQ/TU của Tỉnh uỷ, Đề án số 02-ĐA/
ĐUK của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, tổ chức thực hiện và hàng năm đánh giá kết 
quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khoá XI); học tập và đăng ký, kiểm điểm 
đánh giá kết quả thực hiện các chuyên đề hàng năm theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ 
Chính trị; đánh giá tổng kết thi hành Điều lệ Đảng và công tác quản lý đảng viên 
nơi cư trú. Các bước tiến hành luôn đổi mới, sáng tạo và thiết thực, có tác dụng tốt 
đến kết quả hoạt động và chất lượng của cơ sở. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo cấp uỷ, 
UBKT cơ sở xây dựng và thực hiện đầy đủ, toàn diện nội dung, chương trình, đúng 
quy trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng hàng năm. 

IV. KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG 
ƯƠNG 4 (KHOÁ XI) VÀ CHỈ THỊ SỐ 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Ban Thường vụ đã tổ chức thực hiện và chỉ đạo cơ sở thực hiện nghiêm túc, 

đúng quy trình việc tổ chức kiểm điểm các nội dung theo yêu cầu của Nghị quyết 
TW 4. Tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ; đề ra biện pháp khắc 
phục khuyết điểm và những việc cần làm ngay sau kiểm điểm. Đổi mới hình thức 
học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu 
quả. Tích cực đấu tranh phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và 
tiêu cực về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tập trung giáo dục nêu cao tinh 
thần gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý 
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các cấp. Đẩy mạnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nâng cao trình 
độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hàng năm. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 
Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, 
đảng viên gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh. Tăng cường kiểm tra, phát hiện 
và kiên quyết xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm các chỉ thị, quy định của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy.

Coi trọng mở lớp và phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính 
trị cho cán bộ, đảng viên; tập huấn nghiệp vụ cho cấp ủy viên, bí thư chi bộ thuộc 
cơ sở. Quan tâm lãnh đạo các cấp ủy cơ sở chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, 
bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU của 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức giai đoạn 2011 - 2015. Kịp thời chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy cơ sở 
khi có biến động; duy trì đầy đủ định kỳ, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng 
sinh hoạt cấp ủy, chi bộ hàng tháng; động viên, khích lệ đảng viên tích cực, thẳng 
thắn, nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình; khắc phục tình trạng nể nang, né 
tránh. Thực hiện chặt chẽ, chính xác, khách quan trong công tác đánh giá, xếp loại 
tổ chức đảng và đảng viên. 

Ban Thường vụ duy trì chế độ hội nghị theo quy chế; nêu cao vai trò của người 
đứng đầu cấp uỷ. Triển khai các công việc đúng kế hoạch và tiến độ; tạo sự thống nhất 
cao về tư tưởng, nhận thức và hành động, nhất quán trong chỉ đạo, điều hành. 

2. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị
Hàng năm, Ban Thường vụ tổ chức hội nghị triển khai kịp thời, đầy đủ việc học 

tập, các chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với hình 
thức phù hợp, đảm bảo chất lượng. Sau học tập, đã chỉ đạo cơ sở tổ chức cho cán bộ, 
đảng viên đăng ký nội dung thực hiện thiết thực, hiệu quả. Hoàn thiện Đề tài khoa học 
cấp tỉnh về “Nghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức các cơ quan tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay”. Ban hành và 
hướng dẫn thực hiện hệ thống tiêu chí chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên 
chức; đề ra giải pháp cụ thể để lãnh đạo thực hiện. 

Các đồng chí Đảng uỷ viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành 
với lý tưởng của Đảng; phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, 
luôn gương mẫu, đoàn kết; chấp hành nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc Quy định những 
điều đảng viên không được làm và chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Hồ Chí 
Minh; thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa 
vụ công dân nơi cư trú. Kết quả hàng năm, 100% các đồng chí Đảng uỷ viên đều 
đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí được các cấp 
khen thưởng.
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V.  KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH

1. Khuyết điểm, hạn chế
Chưa có giải pháp thiết thực để nắm chắc tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo 

học tập nghị quyết, tổ chức nói chuyện thời sự ở cơ sở có lúc chưa được quan tâm đầy 
đủ, chưa chặt chẽ. Trong lãnh đạo, điều hành có việc, có lúc chưa cương quyết, hiệu quả 
chưa cao, còn nhiều văn bản giấy tờ. 

Việc phối hợp công tác với một số lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ, 
chưa nhịp nhàng, chưa chặt chẽ. Trong công tác chỉ đạo đối với cấp uỷ cơ sở triển 
khai thực hiện các nội dung công tác xây dựng Đảng có lúc, có việc chưa sâu sát; chất 
lượng sinh hoạt chi bộ chưa đồng đều, có nơi còn hình thức. 

Lãnh đạo thực hiện việc học tập, nhất là việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh kết quả đạt được chưa cao. Việc đánh giá kết quả thực hiện chuẩn mực đạo 
đức  trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng vẫn còn hình thức, chưa sâu sắc. 

2. Nguyên nhân
* Nguyên nhân khách quan
Trong nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới có nhiều biến động, diễn biến phức tạp, 

khó lường; tệ tham nhũng chậm được ngăn chặn, đẩy lùi. Văn bản chỉ đạo của cấp 
trên có nội dung chưa đồng bộ; kinh phí của tỉnh dành cho tổ chức một số hoạt động công tác 
đảng, đoàn thể của Đảng bộ Khối còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc.

* Nguyên nhân chủ quan
Việc thực hiện Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở 

đảng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chưa đầy đủ và chưa nghiêm túc. Sự 
phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng uỷ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các ban của Tỉnh 
uỷ có lúc, có việc chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ.

Một bộ phận cấp uỷ viên cơ sở do nhận thức và công việc chuyên môn chi phối, 
chưa giành thời gian hợp lý cho công tác đảng, công tác lãnh đạo các đoàn thể.

Nghị quyết chuyên đề, đề án đã được ban hành nhưng giải pháp đề ra 
chưa mang tính đột phá, chưa thật phù hợp với tình hình của Đảng bộ. Chưa 
phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình về công tác xây dựng Đảng 
để triển khai trong toàn Đảng bộ. Công tác thi đua khen thưởng, chưa thực sự 
được chú trọng.

Một số đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành chưa thật sự trách nhiệm, sâu sát cơ 
sở. Công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, ngăn ngừa và có giải pháp xử lý kịp thời 
những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên 
chưa được chú trọng đúng mức. 
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3. Bài học kinh nghiệm
Thứ nhất: Chỉ đạo nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng 

viên để kịp thời giáo dục, định hướng, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc về nhận 
thức chính trị, đảm bảo thống nhất quan điểm trong nhận thức và hành động. Thường 
xuyên đổi mới phương pháp tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng phù hợp với điều kiện và từng đối tượng cụ thể.

Thứ hai: Xây dựng tập thể cấp uỷ luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện đúng 
nguyên tắc tập trung, dân chủ trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường sức mạnh của tập 
thể, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân.

Thứ ba: Xây dựng nội dung, chương trình công tác phù hợp với thực tiễn; tập 
trung chỉ đạo dứt điểm các chương trình, mục tiêu đề ra; thực hiện phương châm 
hướng về cơ sở, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở và chú trọng chỉ đạo điểm, xây dựng các 
điển hình tốt; kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời.

Thứ tư: Làm tốt công tác đánh giá, nhận xét đúng ưu điểm, khuyết điểm của tập 
thể và cá nhân cấp uỷ hàng năm. Nêu cao vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm của 
Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong công tác và trong việc kiểm điểm tự phê bình, 
phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4.

VI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC LÃNH 
ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH

 1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ 
chức cơ sở đảng, theo Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, gắn 
với thực hiện Nghị quyết TW4 và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, xây dựng 
Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

2. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục chính 
trị tư tưởng, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; xây dựng chương trình công tác đảm bảo tính toàn 
diện, khoa học; tăng cường nghiên cứu xây dựng các nghị quyết chuyên đề.

 3. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách, 
coi trọng cụ thể hóa cho phù hợp với các loại hình cơ sở trong Đảng bộ. Tổ chức 
quản lý, điều hành công việc khoa học, tăng cường chỉ đạo điểm, sơ, tổng kết để rút 
kinh nghiệm, nhân ra diện rộng.

4. Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của 
cấp uỷ cấp trên. Chủ động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ đối 
với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong việc chấp hành, thực hiện Cương lĩnh 
Chính trị, Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, các nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  
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5. Lãnh đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đảm bảo 
thực chất, chất lượng, hiệu quả, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Việc học tập 
và làm theo phải thường xuyên, tự giác đối với từng đảng viên, nhất là đảng viên giữ 
các cương vị lãnh đạo chủ chốt trong mỗi cấp uỷ, cơ quan, đơn vị.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ luôn đoàn kết thống nhất, đã tập trung 
lãnh, chỉ đạo đạt kết quả toàn diện các nội dung công tác mà Nghị quyết Đại hội đại 
biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi 
mới, góp phần thiết thực vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức 
cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên trong quá 
trình lãnh đạo, chỉ đạo còn một số khuyết điểm, hạn chế cần phải khắc phục, Ban 
Chấp hành xin nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình trước Đại hội; mong 
nhận được sự góp ý chân thành của đại biểu Đại hội để Ban Chấp hành Đảng bộ 
khóa mới rút kinh nghiệm, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c).
- Các đại biểu Đại hội.
- Lưu VP & HS Đại hội.

T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ

(đã ký)

Lê Văn Lập
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ
KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ

LẦN THỨ XVIII
(NHIỆM KỲ 2015 - 2020)

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Việt Trì, ngày 12 tháng 8  năm2015 

  
BÁO CÁO

THẨM TRA TƯ CÁCH  ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI
ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XVIII (NHIỆM KỲ 2015 - 2020).

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

Thực hiện Điều lệ Đảng 
Cộng sản Việt Nam; Căn cứ 
Quy định số 45-QĐ/TW ngày 
01/11/2011 của Ban Chấp hành 
Trung ương về “ Thi hành Điều 
lệ Đảng”; 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”; Hướng dẫn số 10-HD/
UBKTTW, ngày 4/9/2014 của 
Ủy Ban Kiểm tra Trung ương 
“Về công tác kiểm tra, giám sát 
phục vụ Đại hội Đảng các cấp”; 
thực hiện Quyết định số 1275- QĐ/ĐUK, ngày 10/3/2015 của BTV Đảng uỷ Khối các 
cơ quan tỉnh về việc phân bổ số lượng đại biểu Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVIII 
(nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) 
xin báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội như sau:

1. Tình hình tổ chức Đại hội, bầu cử đại biểu của các chi, đảng bộ cơ sở 
trực thuộc

Thực hiện Hướng dẫn số 33-HD/ĐUK ngày 19/9/2014 của BTV Đảng uỷ Khối 

Đ/c Nguyễn Quang Huy - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm 
UBKT Đảng ủy Khối, Trưởng Ban thẩm tra tư cách 
đại biểu trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu
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các cơ quan tỉnh về  công tác chuẩn bị Đại hội và công tác nhân sự tại Đại hội đảng 
bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020. 
Đại hội của các cơ sở đã thực hiện 4 nội dung theo tinh thần Chỉ thị 36-CT/TW của 
Bộ Chính trị. 

Về bầu cử đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối đã được các cơ sở thực hiện theo 
đúng nguyên tắc, thủ tục do Điều lệ Đảng và Quy chế Bầu cử trong Đảng quy định. 
Tại Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020 có 59/59 tổ chức cơ sở đảng bầu đủ số lượng, đúng 
thành phần theo Quyết định số 1275-QĐ/ĐUK, ngày 10/3/2015 của Ban Thường vụ 
Đảng uỷ Khối. 

2. Tổng số đại biểu được triệu tập như sau
Tổng số đại biểu Đại hội được triệu tập là 200 đại biểu, thuộc 59 chi, đảng bộ cơ 

sở, trong đó:
* Số đại biểu được bầu tại các Đại hội chi, đảng bộ cơ sở là: 176 đại biểu.
* Số đại biểu đương nhiên là:  24 đại biểu.
3. Tình hình đại biểu dự đại hội như sau
a. Về thời gian vào Đảng
+ Đại biểu vào Đảng trước năm 1975 có 01 đại biểu bằng  0,5 %.
+ Đại biểu vào Đảng từ năm 1975 đến năm 2000 có 138 đại biểu bằng 69%.
+ Đại biểu vào Đảng từ  năm 2001 đến nay có 61 đại biểu bằng 30,5%.
+ Đại biểu được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi đảng có 02 đại biểu.
+ Đại biểu được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng có 41 đại biểu.
b. Về độ tuổi, giới tính 
+ Đại biểu dưới 35 tuổi có 16 đại biểu bằng 8%.
+ Đại biểu từ 35 đến 50 tuổi có 80 đại biểu bằng 40%.
+ Đại biểu từ 51 tuổi trở lên có 104 đại biểu bằng 52%.
+ Đại biểu cao tuổi nhất là đồng chí Đỗ Hữu Lễ, Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Hội 

CCB tỉnh, 64 tuổi (sinh năm 1951)
+ Đại biểu ít tuổi nhất, 29 tuổi có 04 đại biểu (sinh năm 1986):
1. Đ/c Kiều Công Tấn,  đại biểu Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối. 
2. Đ/c Nguyễn Cẩm Tú,  đại biểu Đảng bộ Tỉnh đoàn Thanh niên.
3. Đ/c Phan Vũ Thu Hà,  đại biểu Đảng bộ Sở Y tế.
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4. Đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy,  đại biểu Đảng bộ Đài PT - TH tỉnh.
+ Đại biểu là nữ có 54 đại biểu, bằng 27%.
+ Đại biểu là người dân tộc thiểu số có 4 đại biểu, bằng  2%.
c. Về trình độ của đại biểu dự đại hội
+ Trình độ văn hóa:
- Tốt nghiệp THPT có: 200 đại biểu, bằng 100 %.
+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
- Trung cấp có 1 đại biểu. bằng 0,5%.
- Cao đẳng có 1 đại biểu, bằng 0,5%.
- Đại học có  122 đại biểu, bằng  61%.
- Thạc sĩ có 69 đại biểu, bằng  34,5%.
- Tiến sĩ có 7 đại biểu bằng 3,5%.
+ Trình độ lý luận chính trị:
- Cao cấp, Cử nhân có: 176 đồng chí,  bằng 88%.
- Trung cấp có: 23 đồng chí,  bằng 11,5%.
- Sơ cấp có: 1 đồng chí, bằng 0,5%.
d. Đại biểu tham gia cấp ủy các cấp
+ Đại biểu là ủy viên BTV Tỉnh ủy có 02 đại biểu, bằng 1%.
+ Đại biểu là UV BCH Đảng bộ tỉnh có 11 đại biểu, bằng 5,5%.
+ Đại biểu là UV BCH Đảng bộ Khối có 24 đại biểu bằng  12%.
+ Đại biểu là cấp ủy viên cơ sở có 108 đại biểu bằng 54%.
+ Đại biểu là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có 14 đồng chí, bằng 7%.
 e. Về chức vụ- chính quyền
+ Đại biểu là Giám đốc, PGĐ sở và tương đương có: 110 đại biểu bằng 55%.
+ Đại biểu là trưởng, phó phòng và tương đương có 87 đại biểu bằng 43,5 %.
g. Chức vụ đoàn thể
+ Đại biểu là lãnh đạo Công đoàn cơ sở 20 đại biểu, bằng 10%.
+ Đại biểu là lãnh đạo Hội CCB cơ sở 10 đại biểu, bằng 5%. 
+ Đại biểu là lãnh đạo đoàn cơ sở có 17 đại biểu bằng  8,5 %.
4. Về việc đại biểu dự khuyết thay thế đại biểu chính thức
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Kính thưa Đại hội!
 Đến thời điểm đại hội khai mạc, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối nhận được báo cáo 

của 8 chi, đảng bộ cơ sở. Do luân chuyển cán bộ và bận công tác đột xuất nên 8 đại 
biểu vắng mặt trong suốt quá trình đại hội, Ban Thường vụ quyết định triệu tập đại 
biểu dự khuyết thay thế đại biểu chính thức vắng mặt đó là:

- Đồng chí Lê Đăng Dung, đại biểu chính thức của Đảng bộ Kho bạc nhà nước 
vắng mặt được thay thế là đồng chí Tạ Thị Hải Yến.

- Đồng chí Trần Quang Tuấn, đại biểu chính thức của Đảng bộ Sở Nông nghiệp & 
Phát triển Nông thôn, chuyển công tác được thay thế là đồng chí Trần Minh Quang.

- Đồng chí Phạm Tiến Đạt, đại biểu chính thức của Đảng bộ Tỉnh đoàn, vắng mặt 
được thay thế là đồng chí Nguyễn Cẩm Tú.

- Đồng chí Quách Đức Hùng, đại biểu chính thức của Chi bộ Hội Chữ thập đỏ 
tỉnh, vắng mặt được thay thế là đồng chí Vũ Thị Minh Tâm.

- Đồng chí Đỗ Ngọc Dũng, đại biểu chính thức của Chi bộ Sở Ngoại vụ vắng mặt 
được thay thế là đồng chí Nguyễn Việt Trung.

- Đồng chí Trần Quốc Bình, đại biểu chính thức của Chi bộ Liên Minh Hợp tác 
xã, vắng mặt được thay thế là đồng chí Phan Thị Hồng Nhung.

- Đồng chí Nguyễn Kim Liên, đại biểu chính thức của Đảng bộ Chi cục quản lý 
Thị trường, vắng mặt được thay thế là đồng chí Hoàng Đức Dương.

- Đồng chí Vũ Như Dương, Đại biểu chính thức của Đảng bộ Sở Tư Pháp, vắng 
mặt được thay thế là đồng chí Đào Minh Hải.

Như vậy tổng số đại biểu dự đại hội có 200 đồng chí trên tổng số 200 đại biểu được 
triệu tập.

Kính thưa Đại hội!
Đến thời điểm này Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội chưa nhận được đơn thư 

phản ánh về tư cách của đại biểu tham gia Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 
Phú Thọ lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015- 2020).

Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo để Đại hội được biết.
                Xin cám ơn toàn thể Đại hội!

                             BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
                      ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
                                LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015-2020 
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ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*
Số: 02 - BC/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Việt Trì, ngày 14 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO
 TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA VÀO DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG
(Do đồng chí Lê Trường Giang - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trình bày)

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

Thực hiện 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; Hướng dẫn số 46-HD/VPTW 
ngày 09/02/2015 của Văn phòng 
Trung ương Đảng về tổng hợp ý kiến 
góp ý vào các dự thảo văn kiện trình 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 
của Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
các cơ quan tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo, 
hướng dẫn 59/59 chi, đảng bộ cơ sở tổ 
chức đợt sinh hoạt chính trị để thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia vào dự thảo các 
văn kiện trình đại hội đảng cấp trên và tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở.

Ban Chấp hành Đảng bộ trình Đại hội báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận, đóng 
góp ý kiến của  đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vào các dự thảo văn 
kiện trình Đại hội XII của Đảng như sau: 

A. NHẬN XÉT CHUNG
Toàn Đảng bộ có 3.758 đảng viên, qua tổng hợp của 59/59 cơ sở có 3517 đảng 

viên tham gia thảo luận chiếm 93.6 %. Trong đó có 2294 lượt ý kiến =  65 % đảng 
viên dự tham gia phát biểu ý kiến.

Không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn với ý thức xây dựng và tinh 
thần trách nhiệm cao. Hầu hết các ý kiến của đảng viên đều có chung nhận xét: Các 
dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có bố cục chặt 

Đ/c Lê Trường Giang trình bày Báo cáo 
tổng hợp ý kiến góp ý vào các văn kiện
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chẽ, nội dung rõ ràng, chất lượng tốt, được chuẩn bị công phu, đánh giá đúng những 
kết quả đạt được và các khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo. Những mục 
tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã đáp ứng yêu cầu đặt ra trong công tác lãnh đạo của 
Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Tuy nhiên, một số cơ sở chưa có nhiều ý kiến đóng góp, chất lượng ý kiến còn 
hạn chế, phần lớn là nhất trí với dự thảo văn kiện; một số cơ sở tổng hợp chưa đúng  
hướng dẫn, làm cho việc tổng hợp chung gặp khó khăn.

B. NỘI DUNG Ý KIẾN THAM GIA

Phần thứ nhất
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

I. Về đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 - 
2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016)

* Các ý kiến đều nhất trí với dự thảo và khẳng định trong nhiệm kỳ qua nước 
ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, 
văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời nhất trí với những tồn tại, hạn chế, 
khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng như trong dự thảo báo 
cáo đã nêu.

* Về nhìn lại 30 năm đổi mới 1986-2016, hầu hết các ý kiến nhất trí thành tựu 
mà chúng ta đạt được, có ý nghĩa lịch sử,  đưa nước ta phát triển nhanh chóng, đời 
sống của nhân dân được nâng cao rõ rệt. Các ý kiến đều thống nhất nội dung những 
hạn chế, yếu kém cần khắc phục cũng như 5 bài học kinh nghiệm mà Đảng ta đã rút 
ra sau 30 năm đổi mới. 

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng: 
- Về đánh giá tình hình 5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình thế 

giới, khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp, đã tác động bất lợi đến nước ta. Đề nghị 
bổ sung tình hình căng thẳng Biển Đông đã tác động bất lợi thế nào đến nước ta.

- Đánh giá nền kinh tế còn chưa được cụ thể, đặc biệt là 3 khâu đột phá chiến 
lược, kết quả đạt được đến đâu chưa được nêu rõ.

- Cần bổ sung hạn chế, khuyết điểm như:
+ Quản lý lĩnh vực xây dựng, dự án còn nhiều yếu kém, vẫn còn tình trang “xin 

- cho”; sự quan tâm đầu tư chưa đồng đều, đặc biệt là các vùng khó khăn, vùng sâu, 
vùng xa; chất lượng nhiều công trình chưa đảm bảo.

+ Chưa quan tâm đến kinh tế vùng và ngành để tình trạng “được mùa mất giá” 
trong nông nghiệp kéo dài. Nền nông nghiệp chậm phát triển, sản lượng thấp, chất 
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lượng nông sản còn hạn chế. Tỷ lệ nội địa hóa các ngành công nghiệp ô tô, công 
nghiệp gia dụng, tiêu dùng quá thấp không đạt yêu cầu đề ra. Công nghiệp phụ trợ 
chưa quan tâm đầu tư đúng mức. Quy hoạch khu, cụm công nghiệp tràn lan dẫn đến 
lãng phí đất đai, mang tính tự phát của các địa phương. Việc sắp xếp cổ phần hóa 
tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước thực hiện quá chậm so với kế hoạch đề ra, công tác 
quản lý còn buông lỏng trong việc định giá tài sản, quản lý vốn Nhà nước.

+ Lĩnh vực y tế còn nhiều hạn chế, đặc biệt chất lượng dịch vụ y tế ở tuyến 
huyện, xã chưa đáp ứng với nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; tinh thần thái độ 
phục vụ bệnh nhân ở một số bộ phận cán bộ y tế  chưa tốt.

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu một số từ, cụm từ trong dự thảo văn kiện để 
thống nhất việc đánh giá giữa thành tựu và hạn chế, khuyết điểm. Về thành tựu kinh 
tế đề nghị đánh giá là “tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ khá và có chiều hướng phục 
hồi”, nội dung “thấp hơn 5 năm trước” đề nghị bỏ vì đã đánh giá ở phần hạn chế, 
khuyết điểm. Thành tựu “kinh tế vĩ mô dần ổn định”, hạn chế, khuyết điểm thì “kinh 
tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc”; đề nghị nghiên cứu nhận định thành tựu hội nhập 
quốc tế “có hiệu quả” với hạn chế, khuyết điểm đánh giá “hiệu quả chưa cao”. 

Có ý kiến đề nghị bổ sung một bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện nghị 
quyết đại hội XI thành 6 bài học và cần đưa vào bài học thứ hai sau bài học một ở 
trang 5 và nên viết là: “ Hai, phải đặc biệt coi trọng xây dựng và hoàn thiện thể chế 
trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý xã hội, phân công, phân định rõ trách 
nhiệm của các thiết chế gắn với trách nhiệm cá nhân để kiểm soát quyền lực nhà nước 
qua đó tạo môi trường thuận lợi khơi thông các nguồn lực phát triển”.

II. Về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016 - 2020
Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ quan điểm thống nhất với mục tiêu và các nhiệm 

vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm tới.
Tuy nhiên, có một số  ý kiến tham gia đóng góp như sau:
- Dự báo tình hình thế giới và đất nước ta những năm sắp tới: đề nghị nghiên cứu bổ 

sung đánh giá ở trong nước các nội dung: Tệ quan liêu, tham nhũng lãng phí “chưa được 
ngăn chặn đẩy lùi” thay cho “diễn biến phức tạp”; Bảo vệ chủ quyền biển đảo đứng trước 
nhiều “khó khăn thách thức” thay cho “khó khăn thách thức lớn nghiêm trọng”.

- Mục tiêu tổng quát “Xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành 
nước công nghiệp theo hướng hiện đại” ở đây cần nêu rõ những tiêu chí chủ yếu để 
nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Có ý kiến đề nghị 
nghiên cứu từ “sớm” có thể thay thế bằng từ “nhanh chóng” để thể hiện sự quyết tâm 
hơn trong quan điểm lãnh đạo của Đảng. Cũng có ý kiến cho rằng nước ta vừa ra khỏi 
tình trạng kém phát triển, công nghệ còn lạc hậu nếu chọn mục tiêu “phát triển kinh 
tế nhanh” như báo cáo đã nêu là chưa phù hợp. Đồng thời, theo dự báo tình hình 5 
năm tới nền kinh tế thế giới phục hồi còn chậm và khó lường sẽ tác động trực tiếp vào 
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nước ta. Do đó, không nên chọn mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh mà điều chỉnh 
“phát triển kinh tế phù hợp theo hướng bền vững”.

- Trang 9 dòng 3 từ dưới lên, đề nghị bổ sung câu “chú trọng ứng dụng công 
nghệ thông tin” vào sau câu “đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ” 
để thành câu hoàn chỉnh là “đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, 
chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin”.

III. Về đổi mới mô hình tăng trưởng. cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

- Hầu hết các ý kiến nhất trí với định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu 
lại nền kinh tế cơ bản phù hợp. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần quan tâm đến 
việc “cơ cấu lại đầu tư với trọng tâm là đầu tư công”; “cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà 
nước” để thực hiện phù hợp, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí cho Nhà nước.

- Đa số các ý kiến nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại. Tuy nhiên, các ý kiến cũng đặt ra vấn đề Nhà nước cần phải chia lộ trình cho 
từng giai đoạn, xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá để thực hiện có hiệu quả, rõ 
mục đích, tránh chung chung, hình thức.

IV. Về hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường đinh hướng XHCN
- Hầu hết các ý kiến thống nhất nội dung như trong dự thảo.
- Có ý kiến đề nghị tại khổ cuối (trang 14) bổ sung thêm: Quản lý chặt chẽ hoạt 

động của các thành phần kinh tế Nhà nước, bao gồm các Tập đoàn kinh tế, các Tổng 
công ty để hạn chế tối đa việc làm ăn thua lỗ, gây thất thoát lớn về tài sản của Nhà 
nước và nhân dân. Tránh kinh doanh độc quyền, thiếu minh bạch trong định đoạt giá 
cả một số ngành kinh tế như xăng dầu, điện lực…

V. Về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn 
nhân lực

- Các ý kiến tham gia nhất trí cao với dự thảo, đề nghị có những giải pháp thực 
hiện ngoài các giải pháp đổi mới thể chế, tổ chức bộ máy cần đặc biệt quan tâm giải 
pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực giáo 
dục - đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Có ý kiến đề nghị:
+ Cần bổ sung thêm: Rà soát tổ chức, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên ở các cấp 

học không đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, nhất là bậc THCS thì sắp xếp làm việc 
khác hoặc cho nghỉ chế độ trước tuổi.

+ Trang 19, trong nội dung thứ 6 dự thảo có ghi “phát triển đội ngũ nhà giáo và 
cán bộ quản lý…” đề nghị bổ sung cụm từ “ giáo dục các cấp” vào sau từ “quản lý”.
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VI. Về phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ
- Hầu hết các ý kiến nhất trí với dự thảo. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị sửa như sau:
+ Đề nghị sửa nội dung ý thứ 2 (trang 21) thành: “Tập trung nguồn lực để triển 

khai các định hướng phát triển khoa học và công nghệ chủ yếu, ưu tiên đầu tư trước 
một bước cho phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đời sống và 
trong hoạt động của các cấp, các ngành”.

VII. Về phát triển văn hóa, xây dựng con người
- Hầu hết các ý kiến đều nhất trí như dự thảo.
- Có ý kiến đề nghị sửa trong nội dung (trang 21) “Về xây dựng môi 

trường văn hóa lành mạnh” ở trong câu: Nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc 
vận động văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 
Đề nghị bỏ cụm từ “các cuộc vận động văn hóa”; sửa câu “phát huy các giá trị 
văn hóa truyền thống dân tộc” thành “phát huy các giá trị văn hóa truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc”.

VIII. Về quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội
- Hầu hết các ý kiến đều nhất trí cao với dự thảo; trong phần giải quyết lao động, 

việc làm và thu nhập cho người lao động, một số ý kiến đề nghị cần nói rõ hơn giải 
pháp thực hiện đồng thời mở rộng đối tượng dạy nghề. Trong phần: Coi trọng chăm 
sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc 
sức khỏe bà mẹ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đề nghị bổ sung: Đẩy mạnh 
việc xây dựng các cơ chế chính sách để tận dụng cơ cấu dân số “vàng”, chủ động 
thích ứng với giai đoạn già hóa dân số.

IX. Về tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, 
chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu

- Hầu hết các ý kiến đều nhất trí như dự thảo.
- Có một số ý kiến đề nghị bổ sung: 
+ Cần tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai, sử dụng tiết 

kiệm tài nguyên nước, bảo vệ tài nguyên rừng. 
+ Về phương hướng và giải pháp bảo vệ  môi trường đề nghị bổ sung giải pháp 

đầu tư vật chất, kỹ thuật cải tạo, phục hồi, bảo vệ môi trường, xây dựng, giữ gìn môi 
trường xanh, sạch, đẹp.

+ Về phương hướng, giải pháp phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí 
hậu, đề nghị đẩy mạnh công tác dự đoán, dự báo, có biện pháp chủ động hạn chế các 
thiệt hại do thiên tai biến đổi khí hậu, chủ động tích cực giảm lượng khí thải gây hiệu 
ứng nhà kính.
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X. Về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 
XHCN trong tình hình mới

Hầu hết các ý kiến thống nhất. Tuy nhiên, còn có ý kiến đề nghị bổ sung thêm 
nội dung: Bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ của 
toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Phải tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế 
thông qua công tác ngoại giao nhân dân, tôn trọng luật pháp quốc tế.

XI. Về nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội 
nhập quốc tế

- Hầu hết các ý kiến đều nhất trí. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị Nhà nước cần 
có cơ chế mạnh mẽ hơn nữa nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đưa các đề tài, sản phẩm 
khoa học công nghệ mới của doanh nghiệp đã nghiên cứu thành công, ứng dụng rộng 
rãi trong nước và vươn ra hội nhập với thế giới.

XII. Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Các ý kiến đều nhất trí như dự thảo báo cáo và khẳng định vai trò “Đoàn kết các 

dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta” là hết sức quan trọng.
XIII. Về phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của 

nhân dân
Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm nội dung: “Tăng cường tính công khai, minh 

bạch về các công việc để dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra” tại dòng thứ 8, 
trang 29 từ trên xuống, sau cụm từ Hiến pháp năm 2013.

XIV. Về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa
- Hầu hết các ý kiến nhất trí như dự thảo.
- Một số ý kiến bổ sung: Trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phải thực 

hiện nghiêm từ Trung ương đến địa phương về công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào 
tạo, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, đảm bảo khách quan, công bằng, dân 
chủ, chấm dứt  việc xét tuyển trong tuyển dụng công chức (trừ trường hợp thuộc diện 
thu hút nhân tài).

- Tại trang 30 dòng thứ 2 từ trên xuống, nói về: Hoàn thiện thể chế, chức năng, 
nhiệm vụ, phương thức cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước 
pháp quyền XHCN. Đề nghị bổ sung thêm nội dung: Đổi mới và cải cách mạnh mẽ 
hoạt động Tư pháp, trong đó coi trọng vai trò của toà án và các hình thức tranh tụng 
tại toà, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân.

XV. Về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với nội dung đánh giá công tác xây dựng Đảng 
5 năm và phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới. Tuy nhiên có ý kiến đề nghị bổ 
sung sửa đổi những nội dung sau:
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- Về đánh giá công tác xây dựng Đảng: “Đảng đã lãnh đạo toàn diện, vị thế và 
vai trò của Đảng ngày càng được nâng cao, tiếp tục phát huy được bản chất giai cấp 
công nhân, bản chất của chế độ XHCN, dám nhìn thẳng vào sự thật, dám nhận những 
khuyết điểm, sai lầm được thể hiện trong việc thực hiện NQTW4 khóa XI. Bởi vậy 
lòng tin của nhân dân với Đảng được củng cố và nâng cao” ( trang 32).

- Bỏ cụm từ “ngăn chặn” trong đoạn “Bước đầu kiềm chế, ngăn chặn tình trạng 
tham nhũng, lãng phí” để sửa lại thành “Bước đầu kiềm chế tình trạng tham nhũng, 
lãng phí” ( trang 32, dòng 5 từ trên xuống).

- Bổ sung hạn chế, khuyết điểm: “Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công 
chức, viên chức Nhà nước: Năng lực, trình độ, phẩm chất còn yếu và thiếu, chưa đáp 
ứng yêu cầu công tác hiện nay. Việc thực hiện tinh giản biên chế đạt kết quả thấp”. 
Đây là vấn đề cần được Đảng đặc biệt quan tâm để chỉ đạo khắc phục trong nhiệm kỳ 
tới; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có nơi còn hình thức, 
thiếu chiều sâu; việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo tinh thần NQTW4 (khóa 
XI) có đạt kết quả, song việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm ở một số ngành, đơn 
vị chưa triệt để.

- Về đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí: Đề nghị thực hiện tốt chế 
độ kê khai tài sản, thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi lớn thì mới 
kiểm soát được thu nhập của cán bộ, đảng viên.

XVI. Về sáu nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XII
Hầu hết các ý kiến thống nhất cao và có ý kiến đề nghị bổ sung: Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng trong việc lãnh đạo Nhà nước xây dựng ban hành và thực hiện nguyên tắc 
kỷ cương, pháp luật của Nhà nước. Cần thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hiện công 
bằng xã hội, mọi công dân Việt Nam đều có quyền  lợi và  nghĩa vụ  như nhau. Cần quan 
tâm giáo dục uốn nắn thế hệ trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Phần thứ hai
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011-2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, 
NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016-2020

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2011 - 2015
1. Về bối cảnh trước và sau Đại hội XI
Các ý kiến đều nhất trí với dự thảo báo cáo.
2. Về đánh giá kết quả đạt được và hạn chế yếu kém
Hầu hết các ý kiến đều nhất trí, báo cáo đã phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả 
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cũng như hạn chế yếu kém trong việc phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015. 
Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung những nội dung sau:

- Khi đánh giá kết quả 5 năm cần: “Khẳng định bộ mặt nông thôn có nhiều thay 
đổi, đã phát triển và có nhiều tiến bộ”; đánh giá “phát triển nguồn nhân lực” cần bổ 
sung số liệu minh chứng làm rõ hơn, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo.

- Việc quản lý tài nguyên còn nhiều hạn chế, nhất là đất đai và khoáng sản, công 
tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn chắp vá và không mang tính lâu dài; ô nhiễm 
môi trường ngày càng nghiêm trọng, nhất là khu công nghiệp, làng nghề.

- Việc chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế tập thể còn lúng túng, hiệu quả thấp, 
chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành. Cơ chế chính sách ban hành 
chưa kịp thời, chưa đồng bộ.

- Quản lý lao động của Nhà nước tại các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp 
liên doanh, có vốn đầu tư nước ngoài còn lỏng lẻo dẫn đến quyền lợi người lao động 
chưa được đảm bảo.

* Phần nguyên nhân chủ yếu của hạn chế, yếu kém, nhiều ý kiến đề nghị bổ 
sung hai nguyên nhân sau:

- Chưa thực sự phát huy tốt dân chủ, tiềm năng trong nhân dân vào việc thực 
hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

- Việc phát hiện và xử lý vi phạm trong cán bộ, đảng viên nhất là đảng viên có 
chức vụ cao chưa kịp thời, chế tài xử phạt còn nhẹ, chưa ngăn chặn hiệu quả tình 
trạng tham ô, cửa quyền đối với một số trường hợp vi phạm.

II. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2016-2020

Hầu hết các ý kiến nhất trí với quan điểm, mục tiêu, các tiêu chí và các nhiệm 
vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Tuy nhiên, đi vào từng nội 
dung cụ thể một số ý kiến tham gia đóng góp như sau: 

- Đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách giàu, nghèo; thành thị và nông thôn. Mặt khác, 
trong chỉ đạo phát triển công nghiệp cần đẩy nhanh việc cổ phần hóa các doanh 
nghiệp nhà nước để hạn chế tối đa sự trông chờ ỷ nại của các doanh nghiệp vào Nhà 
nước, có như vậy mới đạt được mục tiêu của Đảng đề ra.

- Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường: mục tiêu “Đến năm 2020, 
GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 - 3.500 USD” có ý kiến cho rằng chỉ tiêu 
này cao, đề nghị xem xét giảm.

- Các chỉ tiêu về sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, chất thải y tế được xử lý là 
tương đối cao nên đề nghị xem xét lại.
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- Về nhiệm vụ, giải pháp:
+ Bổ sung nhóm giải pháp trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống 

chính trị. Đây là nhóm giải pháp cơ bản để lãnh đạo thành công nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới.

+ Việc chỉ đạo nhiệm vụ cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 
“Trong 5 năm tới phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm” vì nước ta trên 80% dân số 
làm nông nghiệp, nhưng hiệu quả rất thấp; áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất 
còn chậm chưa sản xuất mang tính hàng hóa, đời sống nông dân khó khăn.

+ Xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị cần phải có bước đột phá chiến lược về 
quy hoạch giao thông đồng bộ, đáp ứng với lưu lượng giao thông lâu dài, bằng các 
chính sách quy hoạch, khu tái định cư, khu đô thị mới, giãn dân để dành cho đường 
giao thông.

- Trong những năm qua hệ thống giáo dục quốc dân chưa coi trọng giáo dục thể 
chất, các môn thể dục thể thao trong  trường học chưa được quan tâm, đầu tư về cơ 
sở vật chất nên thể chất học sinh kém hơn hơn nhiều so với khu vực và thế giới. Vì 
vậy, cần đổi mới hệ thống giáo dục, trong đó quan tâm coi trọng các môn học giáo 
dục thể chất các cấp, bậc học.

- Trong việc phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân đề nghị bổ 
sung các đối tượng yếu thế trong xã hội cũng phải được quan tâm nâng cao mức sống 
(trong dự thảo chỉ nêu đối tượng người có công).

Phần thứ ba
NHỮNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng về 
chính trị tư tưởng, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường nâng cao 
nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác nghiên cứu, xây dựng quan điểm, 
lý luận phù hợp với yêu cầu thực tiễn thời kỳ đổi mới; xây dựng chủ trương, đường 
lối chính sách, đảm bảo hành lang pháp lý tốt trong điều kiện nền kinh tế thị trường 
hội nhập quốc tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Không ngừng nâng cao chất lượng, số lượng, đội ngũ đảng viên, nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, coi trọng công 
tác chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ luật Đảng, kiểm tra chấp hành Điều lệ Đảng, đẩy 
mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong Đảng, xây dựng 
Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

3. Đề nghị Đảng quan tâm hơn đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, có cơ chế 
chính sách kịp thời để thúc đẩy đào tạo nghề phát triển. Đồng thời quan tâm hơn 
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đến bộ máy, tổ chức hoạt động, quy hoạch mạng lưới, quản lý tránh chồng chéo 
lãng phí tài nguyên quốc gia và góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
và giảm thất nghiệp.

4. Đề nghị Đảng tăng cường chỉ đạo cải cách chế độ tiền lương cho cán bộ, 
CCVC Nhà nước, đảm bảo cho họ đủ nuôi mình và có phần tích lũy cho gia đình.

5. Khi ban hành chủ trương, đường lối, chính sách nhất là các văn bản dưới 
Luật của các bộ, ban, ngành, đề nghị TW quan tâm thẩm định kỹ mới phê duyệt tránh 
chồng chéo khó thực hiện.

6. Quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, có cơ chế chính 
sách đồng bộ, kịp thời thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển. Đồng thời cũng quan tâm 
hơn nữa đến bộ máy và tổ chức hoạt động của tổ chức kinh tế tập thể, đảm bảo cho 
tổ chức này hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại 
hội XII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- BTC TU (B/c);
- TT ĐUK;
- Lưu BTC, VPĐUK.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
 BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Văn Thư
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ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*
Số 01-BC/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Việt Trì, ngày 14  tháng 8  năm 2015

BÁO CÁO 
Tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Dự thảo Phương hướng công tác 

nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII
  ––––––––––

Thực hiện 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”; hướng 
dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thảo luận đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn 
kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Dự 
thảo Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII. Ban 
Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ cơ sở 
tổ chức cho đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVIII nghiên cứu, thảo 
luận. Kết quả các ý kiến tham gia được tổng hợp như sau:

A. NHẬN XÉT CHUNG
Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII có 59 đoàn với 200 đại 

biểu (gồm có 176 đại biểu được bầu và 24 đại biểu đương nhiên) dự đại hội. Từ ngày 
01/7 đến ngày 31/7/2015 tại cơ sở, các đoàn đại biểu đã họp để tham gia đóng góp 
ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015; phương hướng, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; 
Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khoá XVIII. 
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đoàn đại biểu đã thảo luận sôi nổi với 
236 lượt ý kiến tham gia bằng 118% tổng số đại biểu. Hầu hết các ý kiến đều đánh 
giá Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII được xây dựng 
công phu, nghiêm túc, bố cục hợp lý, phản ánh đầy đủ, toàn diện các lĩnh vực; kiểm 
điểm nghiêm túc quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, 
nhiệm kỳ 2010 - 2015, đồng thời việc đưa ra 21 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh 
tế, văn hoá - xã hội, xây dựng Đảng trong phương hướng, nhiệm vụ chính trị nhiệm 
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kỳ 2015 - 2020 là phù hợp với tình hình thực tế phát triển của tỉnh. Phương hướng 
công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII được chuẩn bị nghiêm túc, 
đúng quan điểm của Đảng, nhân sự dự kiến có số lượng phù hợp; cơ cấu hợp lý giữa 
các khối, ngành, lĩnh vực; đảm bảo về độ tuổi, cơ cấu nữ, cơ cấu dân tộc. 

B. DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH 
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

* Về chủ đề đại hội.
Đa số ý kiến đều nhất trí với Dự thảo. Một số ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung 

chủ đề như sau: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát 
huy sức mạnh của hệ thống chính trị; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là các 
giá trị văn hoá của vùng Đất Tổ; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, xây 
dựng nền tảng sớm đưa Phú Thọ cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp”.

Phần thứ nhất: Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
Tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2010 - 2015)

Hầu hết ý kiến đều nhất trí như Dự thảo và cho rằng kết quả thực hiện các chỉ 
tiêu và nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đã đánh giá sát với thực tế, chỉ 
rõ 10/25 chỉ tiêu tiệm cận và chưa đạt kế hoạch. Rút ra 5 bài học kinh nghiệm đã đầy 
đủ và chính xác. 

I. Những kết quả đạt được
1. Kinh tế tiếp tục phát triển trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách 

thức; đời sống nhân dân được cải thiện, đã sớm thoát khỏi tỉnh nghèo
Đa số ý kiến nhất trí với Dự thảo. Một số ý kiến đề nghị cần bổ sung kết quả 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý thị trường. Nêu cụ thể hơn những sản phẩm 
trong vùng sản xuất hàng hoá tập trung; một số dự án và sản phẩm công nghệ mới có 
giá trị gia tăng cao của tỉnh. Một số ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung và cách diễn đạt 
câu từ, cụ thể như sau:

- Trang 4, dòng 1 dưới lên bỏ cụm từ “đối ngoại” thay bằng cụm từ “liên huyện, 
liên tỉnh” để được câu “...nhất là hệ thống giao thông liên huyện, liên tỉnh;”.

- Trang 6: Dòng 3,4 trên xuống bỏ cụm từ “bù đắp sự tăng trưởng thấp của 
ngành công nghiệp xây dựng” vì không phù hợp với nội dung đánh giá dòng 10 dưới 
lên. Dòng 6 dưới lên thêm cụm từ “nâng cao” để được câu “...đa dạng hoá và nâng 
cao sức cạnh tranh của sản phẩm”.

- Trang 7, khổ thứ 3 cần bổ sung, phản ánh sát với thực tế hơn:“Công tác quản 
lý nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng được tăng cường; các dịch 
vụ ngân hàng được chú trọng phát triển; hệ thống các ngân hàng, tổ chức tín dụng 
hoạt động an toàn, hiệu quả góp phần tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội. Nguồn 
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vốn huy động tăng bình quân 20,74%/năm; dư nợ cho vay tăng bình quân 13,34%/
năm, nợ xấu bình quân 1,27% so với tổng dư nợ”. Dòng 11 dưới lên bỏ cụm từ “tiến hành” 
sau cụm từ “đẩy mạnh” để được câu “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế”.

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; an sinh xã hội được 
đảm bảo

Hầu hết các ý kiến nhất trí với Dự thảo. Có ý kiến bổ sung thêm cụm từ “được 
quan tâm, chú trọng” để được câu “Hoạt động thông tin, báo chí, văn học, nghệ 
thuật, phát thanh, truyền hình được quan tâm, chú trọng và có nhiều tiến bộ...” 
(trang 9 dòng 10 trên xuống).

3. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững trật tự an toàn 
xã hội; công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến 
tích cực

Đa số ý kiến nhất trí với Dự thảo. Một số ý kiến đề nghị bổ sung số liệu dẫn 
chứng về kết quả xử lý tổ chức đảng và đảng viên về hành vi tham nhũng, lãng phí 
để báo cáo sinh động, có sức thuyết phục hơn. 

4. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả quản lý 
của chính quyền được nâng lên; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, vai trò 
của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy

Đa số ý kiến nhất trí với Dự thảo. Một số ý kiến chỉnh sửa, bổ sung nội dung như sau:
- Trang 13 đề nghị bổ sung “hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội” vào tiêu đề 

“Hoạt động của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân và công tác đối ngoại có nhiều 
đổi mới thiết thực”. Dòng 10 dưới lên bổ sung cụm từ “quản lý” sau cụm từ “điều 
hành” để được câu “Hoạt động của uỷ ban nhân dân các cấp tiếp tục được đổi mới 
theo nguyên tắc tập trung dân chủ; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành được tăng 
cường...”. Khổ cuối đề nghị thay câu “Đã đẩy mạnh thiết lập quan hệ hợp tác quốc 
tế với một số tỉnh của Lào và Nhật Bản” bằng câu“Củng cố quan hệ hợp tác với các 
địa phương của Lào, Hàn Quốc và đẩy mạnh thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế với 
một số tỉnh của Nhật Bản, Trung Quốc. Tạo mối quan hệ tốt với các đại sứ quán nước 
ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam”. 

- Trang 14, dòng 6 trên xuống bổ sung thêm cụm từ “đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động” vào sau cụm từ “...chính trị - xã hội” để được câu “...Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia...”

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân
1. Khuyết điểm, hạn chế
Đa số các ý kiến đồng tình với những khuyết điểm, hạn chế được nêu trong Dự 

thảo. Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng cần bổ sung thêm hạn chế trong quản lý 



99

KỶ YẾU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ 
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

nhà nước trên một số lĩnh vực như: hàng giả, hàng nhái, vệ sinh an toàn thực phẩm, 
an toàn lao động, việc dạy thêm, học thêm, năng lực đầu tư, chất lượng công trình 
xây dựng cơ bản, chính sách đối với lao động trong các doanh nghiệp nhất là vấn đề 
nhà ở, thiết chế văn hoá dành cho công nhân lao động ở các khu, cụm công nghiệp. 
Chất lượng khám, chữa bệnh một số mặt còn hạn chế; còn thiếu nguồn nhân lực y 
tế có trình độ chuyên môn cao; thái độ ứng xử của một bộ phận cán bộ y tế đối với 
người bệnh chưa tốt. Nhấn mạnh hơn việc xử lý khai thác trái phép cát sỏi; ô nhiễm 
môi trường tại một số nhà máy, cơ sở sản xuất còn chậm, gây bức xúc trong dư luận 
và quần chúng nhân dân. Kinh tế tập thể chưa được quan tâm đúng mức. Hiệu quả 
sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm còn 
nhiều hạn chế.

Lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị: Một số ý 
kiến đề nghị thay cụm từ “một số” bằng cụm từ “một bộ phận” để được câu “Một bộ 
phận cấp uỷ đổi mới phương thức lãnh đạo còn chậm” và “...chất lượng sinh hoạt ở 
một bộ phận chi bộ chưa cao” (trang 16 khổ 4, 5 trên xuống). Dự thảo nên đánh giá 
khuyết điểm, hạn chế về công tác quy hoạch cán bộ cấp đảng bộ cơ sở trở lên, công 
tác quy hoạch cán bộ đảm bảo được tầm nhìn xa ở cấp chi bộ là rất khó thực hiện. 
Việc luân chuyển cán bộ ở một vài trường hợp quá nhanh và không hợp lý, cán bộ 
chưa đủ thời gian tiếp cận, làm quen với công việc đã luân chuyển đi nơi khác gây 
băn khoăn trong dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng.

2. Nguyên nhân
Một số ý kiến góp ý cần bổ sung nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

của tỉnh. Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị  có việc, có lúc còn bị 
buông lỏng. Việc xử lý những sai phạm còn có hiện tượng nể nang, né tránh, chưa đủ 
sức răn đe, phòng ngừa vi phạm. Thủ tục hành chính và các chính sách ưu đãi chưa 
thực sự hiệu quả đối với thu hút đầu tư nước ngoài.

III. Bài học kinh nghiệm
Hầu hết các ý kiến đồng tình nội dung 5 bài học kinh nghiệm. Có ý kiến đề nghị 

thay cụm từ “...các tổ chức cơ sở đảng” bằng cụm từ “...các tổ chức đảng” đảm bảo 
tính bao hàm tất cả các tổ chức đảng (Bài học thứ hai).

Phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020
* Về dự báo tình hình:
Hầu hết các ý kiến nhất trí với Dự thảo. Có ý kiến đề nghị bổ sung nguy cơ tụt 

hậu về kinh tế so với bình quân chung của cả nước còn cao.
I. Phương hướng, mục tiêu
1. Phương hướng
Đa số ý kiến nhất trí với Dự thảo. Một số ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung như 
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sau: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây 
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành 
của chính quyền các cấp; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy 
sức mạnh của hệ thống chính trị...”

2. Các chỉ tiêu chủ yếu
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung nhóm chỉ tiêu về giáo dục đại học, sau đại học và 

đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ chuyên gia, giảng viên có trình độ cao nhằm 
cụ thể hoá giải pháp cho khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực. Bổ sung chỉ tiêu 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến năm 2020. Nâng tỷ lệ kiên cố hoá đường giao thông 
nông thôn từ 70% lên 80% và số huyện đạt chuẩn nông thôn mới là trên 2 huyện. Tăng 
tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế từ 82% lên 85% dân số; chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng 
năm cao hơn 2.500 đảng viên vì nhiệm kỳ trước đạt 3.036 đảng viên/năm. 

- Có ý kiến còn băn khoăn về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế là 7,5%/năm là cao bởi 
cả nước phấn đấu từ 6,5 - 7%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.400USD/năm 
là cao khó đạt được; tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 50% tổng số lao động toàn xã 
hội có phù hợp với phương hướng xây dựng nền tảng đưa Phú Thọ cơ bản trở thành 
tỉnh công nghiệp không.

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
1. Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi 

cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội
Nhất trí với Dự thảo.
2. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng then chốt; 

đặc biệt chú trọng xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp và các dự án, công 
trình trọng điểm

Hầu hết các ý kiến nhất trí với Dự thảo. Tuy nhiên, có một số ý kiến bổ sung giải 
pháp thực hiện chiến lược phát triển dịch vụ vận tải, đầu tư, quy hoạch bến, bãi đỗ 
xe, khuyến khích phát triển vận tải công cộng. Đề nghị cần nêu rõ hơn việc xây dựng 
thành phố Việt Trì trở thành trung tâm đô thị động lực, hạt nhân phát triển vùng. 

3. Tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực; nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế

- Một số ý kiến băn khoăn khâu đột phá về phát triển du lịch, bởi hiện nay tỉnh mới 
tập trung khai thác du lịch tâm linh hiệu quả kinh tế chưa cao. Vì vậy, cần nhấn mạnh 
những giải pháp phát triển các điểm du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, điểm vui chơi, giải 
trí để thu hút khách du lịch lưu trú dài ngày tại tỉnh. Bên cạnh đó cần đổi mới phương 
pháp xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Bổ sung giải pháp công tác quản 
lý nhà nước về lĩnh vực thị trường; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông 
nghiệp; chỉ đạo đồng bộ để xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng.
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- Có ý kiến sửa lại để thành câu hoàn chỉnh “Quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ phát triển 
kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã, đẩy nhanh việc tổ chức lại các hợp tác xã 
theo luật 2012 để làm tốt khâu dịch vụ sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm cho 
kinh tế hộ” (trang 25 dòng 5 dưới lên).

4. Phát triển mạnh mẽ giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ; tăng cường 
quản lý sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường

Đề nghị bổ sung đối tượng “viên chức” trong việc chú trọng nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực.

5. Xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, phong phú; nâng cao chất lượng 
thông tin; phát triển văn học nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Nhất trí với Dự thảo.
6. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân; thực hiện có hiệu quả 

các chính sách lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
Nhất trí với Dự thảo.
7. Củng cố vững chắc thế trận quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính 

trị; đẩy mạnh cải cách tư pháp, tích cực thực hành tiết kiệm, phòng chống tham 
nhũng, lãng phí

Có ý kiến trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước 
về quốc phòng, an ninh đặc biệt là an ninh thông tin mạng.

8. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, tính 
tiền phong, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng

Nhất trí với Dự thảo.
9. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy vai trò của Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
Nhất trí với Dự thảo.

C. DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 - 2015; PHƯƠNG HƯỚNG, 
NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020

1. Về bối cảnh tình hình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015

Nhất trí với Dự thảo.
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015
Đa số ý kiến nhất trí với Dự thảo. Một số ý kiến đề xuất chỉnh sửa, bổ sung như sau:
- Trang 10 dòng 9 dưới lên bổ sung cụm từ “từng bước” để được câu hoàn chỉnh 
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“Kinh tế tập thể đã từng bước phát huy vai trò liên kết cung ứng dịch vụ...”
- Đề nghị Dự thảo đánh giá cụ thể hơn về kết quả cơ cấu kinh tế (mục 1.4, trang 

10); chuyển sang mục “Nguyên nhân” đối với nội dung đánh giá về chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế còn chậm do địa kinh tế của tỉnh và ảnh hưởng của suy giảm kinh tế dẫn 
đến nhiều dự án không triển khai xây dựng và xây dựng cầm chừng, dở dang làm cho 
giá trị gia tăng của một số ngành, lĩnh vực không đạt mục tiêu kế hoạch.

- Đề nghị sửa lại cụm từ “công nhận bản quyền cho nhiều sản phẩm” bằng 
cụm từ “có nhiều sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ”. Diễn đạt lại mục chú thích 
số 8 (trang 14) như sau: Đến hết năm 2014 cấp 184 văn bằng bảo hộ sở hữu công 
nghiệp; có 3 sản phẩm nông nghiệp đã được đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp và 
quản lý phát triển thương hiệu bằng các hình thức: Nhãn hiệu tập thể (Lúa nếp Gà 
gáy - Mỹ Lung); nhãn hiệu chứng nhận (Sơn đỏ - Tam Nông); chỉ dẫn địa lý (Bưởi 
Đoan Hùng).

3. Khuyết điểm, hạn chế
Đa số ý kiến nhất trí với Dự thảo. Một số ý kiến đề nghị bổ sung khuyết điểm, 

hạn chế trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm và việc dồn đổi ruộng đất nông 
nghiệp; việc quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ Internet; chưa có nhiều 
chính sách ưu đãi hiệu quả thu hút nguồn lực đầu tư vào phát triển công nghiệp. Dự 
thảo cần chỉ rõ hơn những khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện khâu đột phá về du 
lịch, chất lượng nguồn nhân lực vừa thiếu, vừa yếu. Chất lượng khám chữa bệnh 
tuyến huyện, tuyến tỉnh còn có mặt hạn chế không riêng gì tuyến xã. Thực hiện chính 
sách cho người có công có nội dung còn chậm.

Một số ý kiến chỉnh sửa, bổ sung câu từ và cách diễn đạt như sau:
- Trang 19 dòng 8 dưới lên bổ sung để thành câu hoàn chỉnh “...không triển khai 

xây dựng mới, xây dựng dở dang nhiều hoặc hoàn thành xây dựng cơ bản nhưng 
không đi vào sản xuất được, sản lượng sản xuất giảm”. Dòng 3 dưới lên bổ sung cụm 
từ “trình độ, năng lực đội ngũ hướng dẫn viên du lịch yếu” vào trước câu “kết cấu 
hạ tầng du lịch và chất lượng phục vụ còn hạn chế”.

- Trang 20, dòng 5 trên xuống bổ sung để được câu hoàn chỉnh “Công tác đền 
bù, giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, thời gian kéo dài, mất cơ 
hội đầu tư, làm chậm tiến độ sản xuất kinh doanh”

- Trang 21 dòng 6 trên xuống diễn đạt lại như sau “Một số dự án của tỉnh đã 
cấp giấy chứng nhận đầu tư phải dừng thực hiện hoặc đang xây dựng dở dang nhưng 
thiếu vốn, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, một số nhà máy, cơ sở sản xuất 
phải giảm sản lượng hoặc ngưng sản xuất”.

4. Nguyên nhân khách quan, chủ quan đối với các khuyết điểm, hạn chế
Cần nêu rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan về những khuyết điểm, hạn chế 
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thực hiện khâu đột phá về du lịch và chất lượng nguồn nhân lực để giai đoạn tiếp theo 
có những giải pháp phù hợp, sát với tình hình thực tế thực hiện các khâu đột phá nêu 
trên. Bổ sung việc ban hành điều chỉnh khung giá đất của tỉnh còn chậm nên không 
thể áp giá đền bù kịp thời.

Có ý kiến đề nghị thay câu “Thái độ, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công 
chức trong giải quyết công vụ còn hạn chế” bằng câu “Một bộ phận cán bộ, công 
chức còn thiếu trách nhiệm trong giải quyết công vụ”.

5. Dự báo bối cảnh tình hình, những nhân tố tác động ảnh hưởng đến phát 
triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2016 - 2020

Nhất trí với Dự thảo.
6. Quan điểm chỉ đạo và các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực
- Hầu hết các ý kiến nhất trí cao với nội dung 5 quan điểm chỉ đạo, phù hợp 

trong tổng thể chung của khu vực và đất nước. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị nghiên 
cứu, bổ sung quan điểm phát triển đặc trưng riêng của tỉnh trong nhiệm kỳ để có 
những giải pháp ưu tiên chỉ đạo thực hiện.

- Một số ý kiến băn khoăn về chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2020 tạo việc làm tăng 
thêm cho 77,5 nghìn lao động trở lên là quá cao so với giai đoạn 2011 - 2015 là 22,16 
nghìn lao động. Chỉ tiêu số 13: Đến năm 2020 có 70% số trường THPT đạt chuẩn 
quốc gia là cao, không khả thi. Đề nghị nghiên cứu giảm chỉ tiêu số thuê bao điện 
thoại/100 dân đến năm 2020 từ 215 thuê bao/100 dân xuống 180 thuê bao/100 dân; 
tăng chỉ tiêu thuê bao Internet băng thông rộng đến năm 2020 từ 40 thuê bao/100 dân 
lên 50 thuê bao/100 dân.

- Đề nghị thay cụm từ “100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia” bằng cụm từ 
“100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế”. Bổ sung thêm chỉ tiêu về giáo 
dục đại học và sau đại học, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ chuyên gia và 
giảng viên có trình độ cao và chỉ tiêu về nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật.

7. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
Đa số ý kiến nhất trí với Dự thảo. Một số ý kiến đề nghị cần tăng cường sự lãnh 

đạo, huy động mọi nguồn lực, cơ chế đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa ba khâu đột 
phá. Bổ sung định hướng phát triển kinh tế vùng, định hướng phát triển đô thị và xác 
định rõ vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; đa dạng hoá thị trường xuất khẩu, nhập 
khẩu, tránh phụ thuộc vào một hoặc vài thị trường. Cần có giải pháp đẩy mạnh thực 
hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Bổ sung giải 
pháp tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch đảm bảo các tiêu chí để Phú Thọ đủ 
điều kiện đăng cai năm du lịch Quốc gia vào năm 2020. Tăng cường nguồn lực nhà 
nước cho các dự án, chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn nhằm giảm nghèo nhanh, bền vững.
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D. DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG NHÂN SỰ BCH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XVIII
- Hầu hết ý kiến đánh giá Dự thảo Phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh Khoá XVIII được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng; các yêu cầu, tiêu chuẩn và 
số lượng uỷ viên ban chấp hành đảm bảo theo Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 
của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức 
Trung ương về công tác nhân sự cấp uỷ tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Cơ cấu các khối, ngành, lĩnh vực; độ tuổi, 
cơ cấu nữ, dân tộc như Dự thảo là phù hợp.

- Một số ý kiến đề nghị nên cân đối lại giữa cơ cấu khối nội chính với các ngành, 
lĩnh vực như Thuế, Ngân hàng nhà nước và Thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 
Dự thảo nên có phần đánh giá tình hình BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015; số 
lượng uỷ viên BCH; biến động trong nhiệm kỳ, cơ cấu, độ tuổi, trình độ để có cơ sở so 
sánh, đối chiếu và xây dựng phương hướng nhân sự khoá mới.

Trên đây là tổng hợp những ý kiến của các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối 
các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh 
Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Phương hướng công tác nhân sự 
BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVIII, BCH Đảng bộ Khối trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:
- BTV Tỉnh uỷ (b/c);
- Uỷ viên BCH ĐBK;
- Các thành viên Tiểu ban văn kiện;
- Lưu VP, UBKT ĐUK.

T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Văn Thư
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BÀI PHÁT BIỂU 
CỦA ĐỒNG CHÍ BÙI MINH CHÂU - 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
(tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 

lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020)
–––––––

 - Kính thưa các đồng 
chí đại biểu, khách quý!

 - Kính thưa toàn thể 
Đại hội!

Trong không khí sôi nổi 
kỷ niệm 70 năm Cách mạng 
tháng Tám và Quốc khánh 
2-9; hôm nay, Đảng bộ Khối 
các cơ quan tỉnh long trọng 
khai mạc Đại hội đại biểu lần 
thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-
2020. Đây là sự kiện chính trị 
quan trọng, có ý nghĩa to lớn 
đối với toàn thể đảng viên, cán 
bộ, công chức, viên chức, trong các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn 
thể của tỉnh.

Trước hết, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí đại 
biểu cùng 200 đảng viên ưu tú, đại diện cho gần 4000 đảng viên trong toàn Đảng bộ 
về dự Đại hội lời chúc sức khoẻ, tiến bộ, hạnh phúc - chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

- Kính thưa toàn thể Đại hội!
Là một Đảng bộ đặc thù, không có chính quyền cùng cấp, với 59 tổ chức cơ sở 

Đảng trong Đảng bộ là các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể cấp tỉnh, có nhiệm vụ làm công tác tham mưu, phục vụ cho Tỉnh uỷ - Hội đồng 
nhân dân - Uỷ ban nhân dân thực hiện việc chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực. Đội ngũ 
cán bộ, đảng viên của Đảng bộ hầu hết được đào tạo cơ bản, trong đó có nhiều đảng 
viên giữ các chức vụ quan trọng và chủ chốt của tỉnh. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 
có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị - là cầu nối giữa cấp uỷ với chính 

Đ/c Bùi Minh Châu - Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội
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quyền cấp tỉnh, lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh. 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối cùng các cấp uỷ đảng cơ sở đã có nhiều cố 
gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo, động viên đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị, góp phần quan 
trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển. Đảng bộ đã chỉ đạo kịp 
thời triển khai học tập, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, các chuyên 
đề về cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, đã tập trung chỉ đạo triển khai 
nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 13-CT/TU của Tỉnh ủy về 
“tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; 
chấn chỉnh việc uống rượu, bia, hút thuốc lá, tặng hoa, quà và sử dụng phương tiện 
công”, tạo sự chuyển biến khá rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, 
đã nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ luôn coi trọng công tác củng cố tổ chức, kịp thời kiện toàn, bổ sung 
cấp uỷ viên tại các tổ chức cơ sở đảng khi có biến động về nhân sự. Công tác cán bộ 
có nhiều đổi mới, gắn đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, đánh giá và sử dụng cán 
bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ chuẩn hoá, đồng bộ về lý luận chính trị, chuyên môn 
nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và kiến thức quản lý nhà nước. Công tác đảng viên tiến 
hành toàn diện trên 3 nội dung: quản lý, nâng cao chất lượng và phát triển đảng viên; 
việc bồi dưỡng, kết nạp Đảng có chuyển biến mạnh mẽ cả về số và chất lượng. Trong 
nhiệm kỳ, kết nạp 919 đảng viên mới (vượt chỉ tiêu đại hội đề ra), trong đó đảng viên 
trẻ, trí thức đạt tỷ lệ cao. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng được đặc biệt quan 
tâm; tỷ lệ cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 89%, không có tổ chức cơ sở đảng 
yếu kém; công tác đánh giá chất lượng đã có nhiều cải tiến, đổi mới về quy trình xem 
xét, thẩm định và công nhận, góp phần đánh giá chính xác, tạo động lực nâng cao 
chất lượng, nội dung hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Công tác kiểm 
tra, giám sát trong Đảng dần đi vào nền nếp, đã kịp thời phát hiện tháo gỡ những khó 
khăn, đề ra các giải pháp khắc phục yếu kém, tồn tại, củng cố, tăng cường đoàn kết 
nội bộ, hạn chế được vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Đảng bộ đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; làm rõ 
vai trò lãnh đạo của cấp uỷ trong các cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần trách nhiệm, 
tính tiền phong gương mẫu của đảng viên đối với chức trách, nhiệm vụ được giao; 
đã vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp 
luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy vào thực tiễn thông qua các 
chương trình hành động cụ thể. Các cấp uỷ cơ sở đã tập trung lãnh đạo xây dựng và 
thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị; duy trì tổ 
chức hội nghị cán bộ công chức; tích cực chỉ đạo phong trào xây dựng cơ quan văn 
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hóa, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong 
từng cơ quan, đơn vị. Năm năm qua có trên 90% đoàn thể cơ sở đạt vững mạnh, nội 
dung hoạt động phong phú và ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần củng cố vững 
chắc khối đại đoàn kết trong từng cơ quan, từng đơn vị. 

Với những kết quả đạt được, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Khối ngày 
càng được khẳng định và đề cao; góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh 
tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng, 
chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh ngày càng vững mạnh; được 
Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt năm 
2014, Đảng bộ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động 
hạng Nhất. Đây là sự kiện và phần thưởng có ý nghĩa quan trọng, đánh giá cao những 
thành tích, sự đóng góp và tiến bộ không ngừng của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 
và cũng là niềm vui, niềm phấn khởi, tự hào của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn 
Đảng bộ qua các thời kỳ. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận, chúc 
mừng và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và thành tích của Đảng bộ đã đạt được 
trong nhiệm kỳ vừa qua.

- Thưa các đồng chí  đại biểu, khách quý!
- Thưa toàn thể Đại hội!
Dự báo những năm tới tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó 

lường; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh “Diễn biến hoà bình”, “Bạo loạn lật 
đổ”; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, nhằm xoá bỏ những 
thành quả cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng. Đối với Đảng bộ tỉnh nhiệm vụ 
đặt ra trong nhiệm kỳ tới, đó là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; khai thác tốt các tiềm năng, 
lợi thế và các giá trị văn hoá vùng Đất Tổ, để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền 
vững. Đây là nhiệm vụ rất to lớn, để thực hiện thành công, Đảng bộ Khối các cơ quan 
tỉnh với vai trò, vị trí quan trọng, phải là một trong những lực lượng đi đầu góp phần 
trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. 

Trước yêu cầu thực tiễn, trong thời gian tới tôi đề nghị Đảng bộ Khối và các cấp 
uỷ cơ sở cần khắc phục một số tồn tại, hạn chế đó là: Nội dung, hình thức, phương 
pháp triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhiều nơi chậm đổi mới. Năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế. Trách 
nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đoàn thể ở một số đơn vị chưa được đề cao; 
thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ cơ quan ở một số nơi còn 
hình thức; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn biểu hiện né tránh, ngại va 
chạm; lãnh đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở một số cơ quan chưa đáp ứng 
yêu cầu; chất lượng tham mưu trên một số lĩnh vực công tác chưa sâu và chưa cụ thể. 
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Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng có mặt còn hạn chế; một số sai phạm của 
cán bộ, đảng viên, tổ chức chậm được phát hiện. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, cơ bản Tôi nhất trí với các mục 
tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong báo cáo chính trị đã nêu. Tôi đề nghị Đại hội tiếp 
tục nghiên cứu một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trong hệ thống các cơ quan 
đơn vị thuộc Đảng bộ khối, xác định đây là nhiệm vụ “then chốt” để nâng tầm của 
Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo trong thời kỳ CNH- HĐH và hội nhập 
quốc tế. 

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo 
dục chính trị tư tưởng; chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, 
đảng viên; kịp thời phát hiện, phòng ngừa nguy cơ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá” 
trong nội bộ; phòng chống suy thoái về tư tuởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán 
bộ, đảng viên, khắc phục những biểu hiện dao động và thiếu ý thức, kỷ luật của một 
số cán bộ, đảng viên.

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong quá trình triển khai thực hiện 
phải có sự đổi mới về phương pháp, hình thức triển khai, nhằm thu hút cán bộ, đảng 
viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia học tập; đồng thời, hướng dẫn, chỉ 
đạo các cấp uỷ đảng, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động 
thực hiện các chỉ thị, nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực, có sự vận dụng sáng tạo, 
linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, đảm 
bảo tính khả thi. 

Tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đảng, 
xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; đổi mới phong cách lãnh đạo, phát 
huy vai trò cá nhân của từng đồng chí cấp uỷ. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nguyên 
tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành dân chủ 
rộng rãi, chế độ tự phê bình và phê bình. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất 
lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn công tác phát triển đảng viên với công tác cán bộ. 
Coi trọng việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ. Đẩy mạnh công tác 
kiểm tra của đảng bộ, chú trọng chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Thực 
hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quản lý đảng viên ở cơ quan và nơi 
cư trú. Lãnh đạo và thực hiện tốt công tác dân vận, công tác nội chính. Tiếp tục rà soát, 
bổ sung kịp thời các tiêu chí, đảm bảo việc đánh giá nhận xét cán bộ, đảng viên khách 
quan, công tâm, chính xác và không chạy theo thành tích. 

 Hai là: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XI “Một 
số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện việc “Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
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Gắn việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị với việc thực hiện 
nhiệm vụ công tác của từng cơ quan và của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức. Phải xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của công tác xây dựng Đảng 
và là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đồng thời, 
cần có các giải pháp để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; tránh tình trạng cán bộ, công chức không tự 
giác, tích cực tu dưỡng, rèn luyện; tự phê bình và phê bình không nghiêm; ý thức 
tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm không cao đối với công việc hoặc có hành 
vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà nhân dân và doanh nghiệp trong quá trình 
thực thi công vụ của mình.

Ba là: Tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng đối với thực 
hiện nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan đơn vị; nâng cao trình độ chuyên môn, 
phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức trong 
các cơ quan.

Tăng cường đi sâu, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp với 
các cơ quan trong khối để xây dựng, giúp cơ sở đảng nâng cao vai trò lãnh đạo, năng 
lực tổ chức, tính chủ động trong công tác triển khai. Đảng bộ cần phát huy hơn nữa 
vai trò lãnh đạo, chủ động làm tốt công tác tham mưu, phát huy trí tuệ và tính chủ 
động sáng tạo của từng cá nhân và tập thể cấp uỷ trong nhận định, đánh giá, dự báo 
tình hình, tổng kết thực tiễn để tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, 
Uỷ ban nhân dân tỉnh phát huy những thuận lợi, tiềm năng, lợi thế, cũng như khắc 
phục những khó khăn, thách thức, đưa ra những giải pháp sáng tạo nhằm huy động, 
khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo bước đột phá mới trong lĩnh vực 
kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh của địa phương.

Tập trung lãnh đạo, xây dựng, củng cố và chuẩn hoá đội ngũ cán bộ có kiến thức 
tổng hợp và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực phụ trách, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, 
khả năng kiểm tra, nắm bắt thông tin, tổng kết thực tiễn; quan tâm hơn nữa đến công 
tác đào tạo cán bộ có trình độ cao, tạo điều kiện hơn nữa cho cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức trong Đảng bộ được học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học và ngoại ngữ. 

Bốn là: Tăng cường lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội trong các cơ quan 
đơn vị tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.    

Tăng cường đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò của các tổ 
chức đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể vững mạnh. Đổi 
mới nội dung, phương thức, khắc phục tính hình thức trong hoạt động của các đoàn 
thể ở cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính 
trị về Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 
trị - xã hội và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và 
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nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Gắn phong trào thi 
đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước. Kịp thời phát hiện và nhân 
rộng các mô hình, các phong trào điển hình tiên tiến nhằm góp phần xây dựng nếp 
sống văn minh đô thị, cơ quan, đơn vị văn hoá, xây dựng hệ thống chính trị và khối 
đại đoàn kết ở cơ sở. 

- Kính thưa các đồng chí đại biểu!
- Thưa toàn thể Đại hội!
Tại Đại hội này sẽ tiến hành nhiều nội dung quan trọng, vì vậy, Tôi đề nghị các 

đồng chí đại biểu tích cực tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của 
Đảng, dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội khoá 
XVIII; bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
Đồng thời, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần 
trách nhiệm thay mặt cho Đảng bộ Khối tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú 
Thọ lần thứ XVIII,  nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Với truyền thống đoàn kết của Đảng bộ và tinh thần trách nhiệm cao của các 
đồng chí đại biểu Tôi tin tưởng rằng Đại hội sẽ hoàn thành tốt nội dung chương trình 
đề ra, thực sự là Đại hội của trí tuệ, đoàn kết, đổi mới.

Một lần nữa xin chúc các đồng chí đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng 
chí đại biểu dự Đại hội mạnh khoẻ, hạnh phúc - Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.   

Xin trân trọng cảm ơn!
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TỈNH UỶ PHÚ THỌ
*

Số  2658 - QĐ/TU

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Việt Trì, ngày 12  tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ
 nhiệm kỳ 2015- 2020.

--------

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 509-QĐ/TU ngày 20/01/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ; Quyết định số 510-QĐ/
TU ngày 20/01/2012 ban hành Quy chế đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu 
ứng cử, tái cử, miễn nhiệm, thôi giữ chức, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, 
quản lý;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tại Tờ trình số 108-TTr/BTCTU ngày 
10/8/2015 về công tác cán bộ,

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều động, chỉ định 
tham gia Ban Chấp hành, Ban 
Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư 
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú 
Thọ, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với:

Đồng chí Nguyễn Văn Thư;
Sinh ngày 25/8/1958
Quê quán: Phường Dữu 

Lâu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Trình độ:
+ Chuyên môn:
Thạc sỹ Quản lý văn hóa
+ Lý luận chính trị: Cao cấp

Đ/c Nguyễn Văn Khỏe - Tỉnh ủy viên  - 
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
công bố Quyết định chỉ định tham gia BCH, BTV và 

giữ chức vụ Bí Thư Đảng ủy Khối
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Ngày vào Đảng: 24/2/1987; chính thức: 24/2/1988
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban TT Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Điều 2: Đồng chí Nguyễn Văn Thư có trách nhiệm bàn giao công việc đang phụ 

trách tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước khi nhận nhiệm vụ mới. Lương và các khoản 
phụ cấp thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/8/2015. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn 
phòng Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thư và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết 
định thực hiện./.

Nơi nhận:               
- TT Tỉnh ủy;                             
- Như Điều 3;
- Lưu HSCB, VT.(Đã ký)

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(đã ký)

Hoàng Dân Mạc
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BÀI PHÁT BIỂU
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ 

lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
–––––––––

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
Kính thưa Đại hội!

Tôi rất vinh dự và phấn 
khởi được Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy chỉ định, giao trách 
nhiệm giữ chức Bí thư Đảng bộ 
Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm 
kỳ 2015 - 2020. Cho phép tôi 
được trân trọng bày tỏ lòng 
biết ơn sâu sắc nhất tới các 
đồng chí trong Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về sự tín nhiệm đối với 
cá nhân tôi.

Xin nhiệt liệt chúc mừng 
25 đồng chí đại biểu ưu tú đã 
được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 
XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cho phép tôi được thay mặt cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xin 
trân thành cảm ơn các đồng chí đại biểu của Đại hội về sự tín nhiệm mà các đồng chí 
đã dành cho chúng tôi.

Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối 
với cá nhân tôi và Đại hội tín nhiệm bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 
các cơ quan tỉnh vừa là niềm vinh dự lớn lao nhưng đồng thời cũng vừa là trách nhiệm 
nặng nề mà Đảng bộ và cán bộ, đảng viên Khối các cơ quan tỉnh giao phó.

Kính thưa các đồng chí!

Tập thể và cá nhân mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ 
quan tỉnh khóa XVIII xin hứa với Đại hội sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống 
đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành; kế thừa và phát triển những kinh nghiệm 

BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt 
Đại hội
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hoạt động của Ban Chấp hành khóa trước; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong Đảng; phấn đấu rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống theo tấm 
gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Ban Chấp hành, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
đã đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ mong rằng, trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục nhận được sự 
lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng 
tỉnh; sự cộng đồng trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của toàn thể cán bộ, đảng viên 
Khối các cơ quan tỉnh giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các đồng chí đại 
biểu khách quý và toàn thể các đồng chí./.

Xin cảm ơn Đại hội!
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                        ĐẠI HỘI  
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN 

TỈNH PHÚ THỌ
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Việt Trì, ngày 12 tháng 8 năm 2015

    NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ

LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020.
                                                    –––––––

Thực hiện 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. Đại hội 
Đảng bộ Khối lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 được tiến hành từ ngày 11 đến 
ngày 12 tháng 8 năm 2015. Dự đại hội có 200 đại biểu, đại diện cho gần 4 nghìn đảng 
viên trong Đảng bộ.

 Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Minh Châu - Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết với tinh thần 
trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành 
công tốt đẹp. Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

1. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình thực hiện Nghị 
quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 
nhiệm kỳ 2015 - 2020 nêu trong 
Báo cáo chính trị Đại hội:

1.1. Về đánh giá tình hình 5 
năm 2010 - 2015

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn 
gặp nhiều khó khăn, thách thức 
song dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 
Tỉnh ủy. Đảng bộ đã phát huy tính 
năng động, sáng tạo của cán bộ, 
đảng viên. Tập trung lãnh đạo, 
thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua

Nghị quyết Đại hội
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được những kết quả quan trọng góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; 
đã tăng cường chỉ đạo thực hiện và có nhiều chuyển biến tiến bộ, toàn diện các nội 
dung công tác xây dựng Đảng; quan tâm lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể 
vững mạnh, hoạt động có nhiều khởi sắc; đã từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của toàn đảng bộ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 
2010 - 2015 đề ra.

Công tác xây dựng Đảng đã có nhiều chuyển biến tiến bộ: công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng từng bước được đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, 
niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng vào đường lối đổi mới của Đảng. Việc thực 
hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai, thực hiện nghiêm túc. 
Công tác tổ chức xây dựng Đảng đã được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng lên. Cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ đã 
tập trung chỉ đạo các chi bộ duy trì đầy đủ định kỳ sinh hoạt, thực hiện tốt nội dung sinh 
hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt cao. Đã 
thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng 
Đảng hiện nay”. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đúng Quy định. Công 
tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, chất lượng hiệu quả được nâng lên. Trong nhiệm 
kỳ đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 200 lượt cơ sở; đảng uỷ cơ sở kiểm tra, giám 
sát đối với 519 lượt chi bộ; kiểm tra 5 tổ chức đảng và 15 đảng viên khi có dấu hiệu vi 
phạm. Thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 27 đảng viên đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ 
tục, quy trình theo quy định. Qua đó đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, tăng cường 
kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với công tác Dân vận của Đảng bộ được quan tâm chỉ 
đạo. Công tác nội chính được triển khai nghiêm túc, kịp thời các văn bản về phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, quản lý, sử dụng tài sản công, kê khai tài sản cá nhân, thực hiện 
nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 10/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Công 
tác lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các đoàn thể được tăng cường, có nhiều đổi mới trong 
chỉ đạo; các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên 
được đảm bảo, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và xây dựng cơ quan, đơn vị 
đạt chuẩn văn hóa được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội còn có 
những hạn chế, khuyết điểm: Công tác lãnh đạo của một số cơ sở đảng trong cải cách 
thủ tục hành chính chuyển biến chưa mạnh; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực 
còn hạn chế. Việc nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, đảng 
viên, quần chúng có lúc, có việc chưa kịp thời. Việc triển khai học tập chỉ thị, nghị 
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quyết ở một số chi, đảng bộ chất lượng thấp.  Công tác đánh giá, xếp loại đảng viên 
hàng năm chưa thực chất; sinh hoạt chi bộ chất lượng chưa tốt. Một số cuộc kiểm tra, 
giám sát của cấp uỷ và UBKT đảng ủy cơ sở còn hình thức, chất lượng, hiệu quả chưa 
đạt yêu cầu. Nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 
còn hạn chế. Phương thức hoạt động các đoàn thể trong một số cơ quan, đơn vị chậm 
được đổi mới, nội dung, hình thức hoạt động chưa hấp dẫn.

Những khuyết điểm, hạn chế là do tính chủ động và tinh thần trách nhiệm của 
một số cấp uỷ cơ sở ch ưa cao; vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, thủ 
trưởng ở một số cơ quan, đơn vị chưa phát huy đầy đủ. Ý thức, trách nhiệm, tính tiền 
phong gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ của một bộ phận, đảng viên còn hạn chế; 
vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên chưa thể hiện rõ nét.

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua, Đại hội rút ra một 
số bài học kinh nghiệm sau đây:

Một là, Đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng 
đầu; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân 
chủ, chăm lo giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đồng 
thời, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. 

Hai là, Tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đầy đủ có chất lượng các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị. Bám sát, 
vận dụng sáng tạo kịp thời các chủ trương, đường lối, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
của cấp trên trong mọi hoạt động. Tích cực nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận 
của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Ba là, Kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, cấp uỷ, đồng thời thực hiện có hiệu quả 
việc chỉ đạo, phối hợp công tác giữa cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan và ban chấp hành các 
đoàn thể. Thường xuyên duy trì nền nếp và tích cực nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp 
uỷ, chi bộ; thực sự coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi chi bộ. 

Bốn là, Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đồng thời tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và ủy ban kiểm tra các cấp; thực hiện nghiêm túc, nề 
nếp công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

1.2. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2015 - 2020

Phương hướng chung: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
Đảng bộ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, giữ gìn đoàn kết, tích cực đổi mới, 
xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện 2 
khâu đột phá là: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tích cực xây dựng cơ quan, 
đơn vị đạt chuẩn văn hoá và đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của 
cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị”. Phấn đấu hoàn 
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thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

- 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
- 90% số cán bộ, đảng viên, công chức viên chức xếp loại đạo đức tốt theo Quy 

định 02-QĐ/ĐUK của BCH Đảng bộ Khối.
- Hàng năm 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 50% 

đạt trong sạch, vững mạnh, không có cơ sở yếu kém; 90% đảng viên đạt tiêu chuẩn 
đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% cán bộ, công chức, viên chức đạt danh 
hiệu lao động tiên tiến.

- Kết nạp 600 - 700 đảng viên mới.
- Mỗi năm mở từ 1- 2 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, phấn đấu 

đến cuối nhiệm kỳ có 70% đảng viên, công chức có trình độ trung cấp lý luận 
chính trị trở lên.

- Về xếp loại từng đoàn thể cơ sở và Khối hàng năm:
+ 90% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, không có yếu kém; 80% đoàn viên 

xuất sắc; Công đoàn viên chức đạt Vững mạnh xuất sắc.
 + 95% cơ sở đoàn đạt vững mạnh, không có yếu kém; Đoàn thanh niên Khối 

đạt vững mạnh.
+ 95% Hội CCB cơ sở đạt TSVM, không có yếu kém; 98% hội viên xếp loại 

gương mẫu. Hội CCB Khối đạt TSVM xuất sắc.
Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:
Một là. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong 

việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Bám sát nghị quyết đại hội đảng 
các cấp, cấp ủy tổ chức đảng lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức kịp thời 
cụ thể hoá thành chương trình hành động, kế hoạch công tác của ngành, cơ quan, đơn 
vị để triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVIII và các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. 

Cấp ủy tổ chức đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ công tác cải cách 
hành chính, cải cách tư pháp; thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 
trong giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư và quan hệ giao dịch dân sự. Tăng 
cường phân cấp quản lý, nâng cao tính chủ động, sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của 
từng ngành, từng cấp, từng cá nhân trong thực thi nhiệm vụ; xử lý nghiêm các tập thể, 
cán bộ, công chức vi phạm các quy định trong giải quyết các thủ tục hành chính đối 
với công dân và tổ chức. 
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Hai là. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách 
mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, trách nhiệm cao, đủ 
năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng việc nghiên cứu học tập, quán triệt nghị 
quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa yêu 
nước gắn với các phong trào thi đua, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, có văn 
hoá tại các cơ quan, đơn vị. Chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, khắc phục tình trạng 
ban hành nghị quyết, kết luận nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm.

Chú trọng công tác điều tra, nghiên cứu, dự báo, định hướng dư luận xã hội; 
kịp thời giải quyết những vướng mắc về tư tưởng ngay từ chi bộ. Xây dựng khối 
đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị. Thường xuyên đấu tranh chống luận điệu 
xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả 
đối với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Triển khai thực hiện có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả các chuyên đề “Học tập 
và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”; các tổ chức đảng chủ động rà soát, 
bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức phù hợp đặc điểm tình hình của từng đảng 
bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký làm theo. Tổ 
chức biểu dương, khen thưởng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng hàng năm.

Ba là. Tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây 
dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở 
đảng trong sạch, vững mạnh

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương , tập 
trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đề cao trách nhiệm của 
người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đoàn thể thực hiện dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, 
xây dựng tổ chức đảng, cơ quan vững mạnh. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đảng 
uỷ Khối với các cơ quan liên quan về công tác tổ chức cán bộ. Kịp thời kiện toàn, 
bổ sung cấp uỷ khi có biến động. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, quản lý 
và sử dụng cán bộ. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cấp uỷ và từng 
thành viên cấp uỷ, trách nhiệm lãnh đạo các nội dung hoạt động của tổ chức đảng; 
mối quan hệ làm việc giữa cấp uỷ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị và ban chấp hành 
các đoàn thể. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp uỷ và thủ trưởng cơ quan 
đối với hoạt động của đảng bộ, chi bộ và cơ quan, đơn vị.

Tập trung chỉ đạo các cấp uỷ, chi bộ thực hiện đúng, đủ định kỳ, đảm bảo quy 
trình sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề và nâng cao tỷ lệ đảng viên 
tham gia sinh hoạt; đổi mới nội dung sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn ở mỗi 
cơ sở. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên nơi công tác và nơi cư trú. 
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Bốn là. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chú trọng nâng cao 
chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Xây dựng và thực hiện toàn diện 
chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, phù 
hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ. Tập trung kiểm tra việc thực hiện Cương lĩnh, 
Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm 
việc,  giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và thực hiện nguyên 
tắc sinh hoạt đảng, kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, chú trọng 
kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm đơn 
thư tố cáo của đảng viên và công dân. Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, kiên 
quyết xử lý những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật. 

Năm là. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và tiếp tục quan tâm 
lãnh đạo và thực hiện tốt công tác dân vận

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ 
chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí; gắn với chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước; tạo sự chuyển 
biến rõ nét trong công tác phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm túc 
việc công khai minh bạch tài sản, kê khai thu nhập; kịp thời chấn chỉnh và nâng cao 
hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 
218- QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã 
hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội”; “Quy định 
về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham 
gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. 

Sáu là. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với cơ quan, đơn vị và  
đoàn thể; tiếp tục phát huy vai trò của các đoàn thể tham gia xây dựng đảng, chính 
quyền, đoàn thể vững mạnh toàn diện

Các cấp uỷ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững 
mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ; xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá; 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công khai minh bạch hoạt động của 
cơ quan nhà nước, thực hiện chế độ kiểm tra công vụ; lãnh đạo công tác chăm lo cải 
thiện đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức. Phát 
huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị 
và đoàn thể vững mạnh.

2. Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XVII 
trình đại hội XVIII; giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Khoá XVIII tiếp thu ý kiến 
của đại hội phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục đổi mới phương thức 
lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong  nhiệm kỳ tới.
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3. Đại hội thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các chi, đảng bộ cơ sở và 
các đại biểu đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, dự 
thảo báo cáo chính trị, phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khoá XVIII tổng hợp ý kiến 
thảo luận tại Đại hội để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

4. Đại hội thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XVIII gồm 
25 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ 
lần thứ XVIII, gồm 15 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đồng chí đại biểu dự 
khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khoá XVIII hoàn chỉnh 
hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo quy định.

5. Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khoá XVIII 
căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội 
Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch 
công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao 
động tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó 
khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, 
quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khoá XVIII đã đề ra, góp phần thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII 
của Đảng.

                                                             T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
                                                                            (đã ký)

                                      Tạ Phú Thọ

                                                                  Xác nhận chữ ký của đồng chí Tạ Phú Thọ
       T/L BAN THƯỜNG VỤ

      CHÁNH VĂN PHÒNG
     (đã ký)

     Vũ Thị Mai Khanh
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ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Việt Trì, ngày 12  tháng 8 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA
CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ NHIỆM KỲ 2015 - 2020 
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XVIII

  VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII
       ––––––––––

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi trước sự thành công tốt đẹp của Đại hội 
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và để đưa Nghị 
quyết của Đại hội vào cuộc sống, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Ban Chấp hành 
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với 
các nội dung sau:

Một là, năm 2015 là năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, có tính quyết định, 
năm cuối cùng thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Vì vậy, yêu 
cầu các tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, 
kế hoạch… đã đặt ra trong năm 2015, góp phần hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại 
hội XI của Đảng, làm tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 5 năm 
2016- 2020. Phát huy cao độ vai trò lãnh đạo và chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, 
HĐND, UBND tỉnh thực hiện nội dung trọng tâm trong ba khâu đột phá về Đầu tư 
kết cấu hạ tầng then chốt; phát triển nguồn nhân lực và du lịch, để kinh tế - xã hội 
phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, 
xây dựng nền tảng đưa Phú Thọ cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.

Hai là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tập 
trung quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVIII và tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XII; đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với các phong trào thi đua, xây 
dựng môi trường làm việc lành mạnh và có văn hoá tại các cơ quan, đơn vị; chống 
“Tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá” trong nội bộ Đảng; tiếp tục triển khai có chiều 
sâu, thiết thực và hiệu quả các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức 
Hồ Chí Minh”; thực hiện rèn luyện theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao 
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trách nhiệm cá nhân cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm. Các cấp ủy, tổ chức đảng 
chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức phù hợp đặc điểm tình hình 
của từng đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký 
làm theo. Phấn đấu cuối năm 2015 có trên 90% số cán bộ, đảng viên, công chức viên 
chức xếp loại đạo đức tốt theo Quy định 02-QĐ/ĐUK của BCH Đảng bộ Khối.

Ba là, coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức 
cơ sở đảng, đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, chất lượng. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám 
sát các cấp uỷ, chi bộ thực hiện đúng, đủ định kỳ, đảm bảo quy trình và nâng cao tỷ 
lệ đảng viên tham gia sinh hoạt; đổi mới nội dung sinh hoạt phù hợp với tình hình 
thực tiễn ở mỗi cơ sở; làm tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và 
đảng viên, phấn đấu cuối năm 2015 có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, trong đó 50% đạt trong sạch, vững mạnh, không có cơ sở yếu kém; trên 
90% đảng viên đạt tiêu chuẩn đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng 
viên vi phạm tư cách.

Bốn là, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp uỷ, 
tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp, bảo đảm có hiệu lực, hiệu quả; đề cao vai trò 
cá nhân của từng cấp uỷ viên; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng 
viên khắc phục bệnh quan liêu, hành chính, gây phiền hà sách nhiễu đối với nhân 
dân; tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí.   

Năm là,  phát huy vai trò tích cực, chủ động của các đoàn thể tham gia xây dựng 
Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, 
đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu, nhằm huy động, khai thác, sử dụng có 
hiệu quả các nguồn lực, tạo bước phát triển mới trong phát triển kinh tế - xã hội, an 
ninh chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Với tinh thần “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Đổi mới” Đại hội kêu gọi toàn 
thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Khối các cơ quan tỉnh, 
chung sức đồng lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua thực hiện toàn 
diện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần xây dựng Phú Thọ thành một 
tỉnh giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với quê hương Đất Tổ Vua Hùng./. 

                   BCH ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ  
            NHIỆM KỲ 2015 - 2020



124

KỶ YẾU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ 
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

DIỄN VĂN BẾ MẠC
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối  các cơ quan tỉnh

lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020
(Đồng chí Tạ Phú Thọ - thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày)

––––––––

Kính thưa đồng chí Bùi Minh Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ
Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý
Kính  thưa toàn thể Đại hội!
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, kỷ cương, 

đoàn kết, đổi mới và ý thức trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ 
quan tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành toàn bộ nội 
dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. 

Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015; báo cáo kiểm điểm của 
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Nghị quyết về phương hướng, 
nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Đại hội đã thảo luận, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và 
ý kiến của đại biểu đại hội tham gia vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, với 
nhiều ý kiến thiết thực, thể hiện dân chủ, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu 25 đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực vào 
Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp 
hành Đảng bộ đã nhất trí bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu các chức danh Phó 
Bí thư Đảng uỷ, bầu Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ để 
lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ do Đại 
hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII giao cho.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết thay mặt 
gần 4000 đảng viên của 59 tổ chức cơ sở đảng trong đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu 
đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII.

Đại hội của chúng ta rất vinh dự được đón đồng chí Bùi Minh Châu - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh uỷ đến dự và chỉ đạo đại hội. Đồng chí đã có bài phát biểu quan 
trọng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích của đảng bộ đã đạt được, 
thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm đảng bộ cần sửa chữa, khắc phục; đồng thời 
đồng chí cũng định hướng các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của đảng bộ cần tập trung 
lãnh đạo thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội xin trân trọng cảm ơn 
tình cảm và sự quan tâm thường xuyên, có hiệu quả của đồng chí Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh uỷ, các đồng chí Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với Đảng bộ 
trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. 
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Đại hội xin cảm ơn sự có mặt của các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ  Tỉnh uỷ 
đã đến dự và chỉ đạo Đại hội. 

Đại hội xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các ban xây dựng Đảng 
và văn phòng Tỉnh uỷ, các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong đảng bộ, 
các đồng chí nguyên là Bí thư, phó Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các 
khoá đã nghỉ hưu tại tỉnh Phú Thọ đã dành thời gian về dự Đại hội.

Đại hội đánh giá cao sự đóng góp của các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư 
Đảng ủy Khối và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khóa 
XVII đối với Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua và trong suốt quá trình chuẩn bị cho Đại 
hội hôm nay. Do điều kiện công tác thay đổi và hết độ tuổi, theo quy định một số đồng 
chí không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Khóa XVIII. Với kinh nghiệm, trí tuệ của 
mình, Đại hội mong muốn được các đồng chí tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp, 
giúp đỡ cho công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong những năm tiếp theo. 

Đại hội xin cảm ơn toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao 
động trong đảng bộ đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xây dựng báo cáo chính trị 
của đảng bộ; tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn nghệ, thể thao tạo bầu 
không khí đoàn kết, phấn khởi và thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ; 
cảm ơn đoàn đại biểu thay mặt các đoàn thể của Đảng bộ Khối và các cháu thiếu nhi 
đã đến chúc mừng và tặng hoa, góp phần vào sự thành công của Đại hội. 

Đại hội xin cảm ơn các cơ quan Báo Phú Thọ, Đài PT - TH, Cổng giao tiếp điện tử 
tỉnh, Tạp chí thông tin truyền thông, tạp chí Văn nghệ Đất Tổ, Thông tin sinh hoạt chi 
bộ, các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực tuyên truyền kết quả hoạt động của Đảng 
bộ trong nhiệm kỳ vừa qua và đến dự, đưa tin kịp thời về đại hội; cảm ơn các đồng chí 
lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên Trường Chính trị tỉnh, các đồng chí cán bộ 
công an, y tế đã làm việc tận tuỵ, góp phần tích cực vào thành công của Đại hội. 

Kính thưa các đồng chí đại biểu!
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII đã thành 

công tốt đẹp, thành công của Đại hội là bước khởi đầu của một nhiệm kỳ mới. Trước 
mắt chúng ta có nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng không ít khó khăn và thách thức. 
Đại hội mong muốn toàn thể cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng trong Đảng bộ tiếp 
tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, 
hiện đại, xứng đáng là vùng đất thiêng, cội nguồn của dân tộc, góp phần xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại 
biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kì 2015 - 2020.

Xin kính chúc các đồng chí mạnh khỏe hạnh phúc, thành công!
Xin trân trọng cảm ơn!
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ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*
Số 01-CTr/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Việt Trì,  ngày 12   tháng  11   năm  2015

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ và Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
------------

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các 
cơ quan tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh Phú Thọ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm 
kỳ 2015-2020 như sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
1. Quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy 

đảng trong việc thực hiện sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ 
gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 
XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

2. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tích 
cực xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, giữ gìn đoàn kết, tích cực đổi 
mới, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đề cao tinh thần 
trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, 
thủ trưởng cơ quan, đơn vị; ngăn chặn để không xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển 
hóa” trong nội bộ.

3. Các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tăng cường lãnh đạo cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức chủ động tham mưu giúp Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân 
dân, Uỷ ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện một cách toàn diện các mục tiêu, nhiệm 
vụ đã đề ra, phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng 
đầu khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Nhiệm vụ 1: Các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh 
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đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao ý thức, tinh 
thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tập trung lãnh đạo, xây dựng, củng cố và chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên,  
công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất đạo đức, năng lực, có tinh thần 
trách nhiệm cao; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, năng lực tham mưu và tổ chức thực 
hiện đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương 
trình công tác của ngành. Đề cao tính chủ động, kịp thời, dám chịu trách nhiệm trong thực 
hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Phấn đấu 
100% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Chủ động tham mưu thực hiện tốt bốn khâu đột phá của tỉnh, tạo động lực để kinh 
tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành một trong 
những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, cụ thể là:

Đối với khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cần đặc biệt chú trọng xây 
dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và các dự án, công trình trọng điểm; quan tâm thu 
hút các dự án đầu tư có tính kết nối liên vùng nhằm tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội.

Đối với khâu đột phá về phát triển du lịch, tập trung thu hút đầu tư hạ tầng dịch vụ, 
du lịch; tăng cường liên kết phát triển tua, tuyến du lịch và phát triển sản phẩm du lịch đặc 
trưng, có lợi thế của tỉnh (du lịch tâm linh hướng về cội nguồn, sinh thái - nghỉ dưỡng, 
vui chơi giải trí).

Đối với khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực, chú trọng nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài; tập trung 
nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng đào tạo lao động có trình độ cao, có kỹ năng nghề 
nghiệp theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với khâu đột phá về cải cách hành chính, tập trung thực hiện cải cách thủ tục 
hành chính và đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo 
đức công vụ, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức. Nâng cao trách nhiệm, năng lực trong công tác chỉ đạo, điều hành của người đứng 
đầu cơ quan, đơn vị.

Nhiệm vụ 2: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lý luận 
chính trị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp 
bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 
lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý 
luận, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ 
luật, thực sự tiền phong gương mẫu, trách nhiệm cao, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm 
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vụ được giao. Khuyến khích cán bộ, đảng viên tự học nâng cao trình độ. Phấn đấu đến 
cuối nhiệm kỳ có 70% đảng viên, công chức có trình độ trung cấp lý luận trở lên.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh từng bước nghiên cứu, khảo sát để 
ban hành kế hoạch thực hiện khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ 
XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra là: Đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu 
của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị vào năm 2016.

Các cấp uỷ đảng tiếp tục triển khai thực hiện có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả các 
chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện 
Nghị quyết TW4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; 
rèn luyện theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, nói đi 
đôi với làm. Cấp ủy, các tổ chức đảng chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực 
đạo đức phù hợp đặc điểm tình hình của từng đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị để cán bộ, 
đảng viên, quần chúng đăng ký làm theo. Tổ chức biểu dương, khen thưởng việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tổng kết công tác hàng năm. Phấn 
đấu có trên 90% số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động xếp loại 
đạo đức tốt theo Quy định 02-QĐ/ĐUK của Ban chấp hành Đảng bộ Khối.

Nhiệm vụ 3: Tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và nâng 
cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đảng, 
tổ chức cán bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phấn đấu hàng năm có 90% tổ chức cơ sở 
đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 50% đạt trong sạch, vững mạnh, không có cơ sở 
yếu kém; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 15% cán bộ, công chức, viên chức đạt 
danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ, chi bộ, đảng bộ.  Từng bước 
đổi mới phương thức lãnh đạo của các chi, đảng bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá 
XI) gắn với thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 30/1/2008 của Ban Chấp hành Trung 
ương, Nghị quyết 22-NQ/TU của Tỉnh uỷ và Đề án 02-ĐA/ĐUK của Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên’’; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu 
cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đoàn thể, thực hiện dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, xây dựng 
tổ chức đảng, cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh.

Tổ chức khảo sát, đánh giá để có cơ sở lý luận, thực tiễn ban hành Nghị quyết 
chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện khâu đột phá về 
“Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ” vào năm 2016. 

Nhiệm vụ 4: Tăng cường lãnh đạo đổi mới công tác dân vận và hoạt động của 
các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn 
văn hoá.
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Tiếp tục quan tâm lãnh đạo và thực hiện tốt công tác dân vận. Triển khai thực hiện 
có hiệu quả Quyết định số 205-QĐ/TU ngày 26/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
“Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Phú Thọ”; Quyết định 217, 218- 
QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội”; “Quy định về việc Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. 

Tăng cường đối thoại giữa Thủ trưởng cơ quan đối với cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức và người lao động. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, 
các đoàn thể trong khối, các tổ chức cơ sở đảng phải thường xuyên nắm bắt diễn biến 
tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; nắm dư luận 
xã hội liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành, cơ quan, đơn vị để kịp giải quyết 
những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở và điều chỉnh phù hợp trong công tác lãnh đạo, quản 
lý. Các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác giám sát đảng viên đang công tác trong 
việc giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân 
nơi cư trú theo tinh thần Quy định 76-QĐ/TW của Trung ương.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với cơ quan, đơn vị và đoàn thể; 
tiếp tục phát huy vai trò của các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn 
thể vững mạnh. Phấn đấu 90% trở lên công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, không có yếu 
kém; 80% đoàn viên xuất sắc; Công đoàn viên chức đạt tốt. 95% cơ sở đoàn đạt vững 
mạnh, không có yếu kém; Đoàn thanh niên Khối đạt vững mạnh. 95% Hội CCB cơ sở 
đạt TSVM, không có yếu kém; 98% hội viên xếp loại gương mẫu; Hội CCB Khối đạt 
TSVM xuất sắc.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, trong đó chú 
trọng đến việc tạo môi trường làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức và người lao động có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức trong 
sáng, lối sống lành mạnh; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc phụng sự Tổ quốc, 
phục vụ Nhân dân.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối, của cấp 

ủy cơ sở trong việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 
nâng cao chất lượng tham mưu, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để triển khai thực 
hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với Ban Cán sự 
Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và một số sở, ban, ngành để lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ; quy chế phối hợp lãnh 
đạo giữa chuyên môn và công tác xây dựng Đảng tại các tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo sự 
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gắn kết và thống nhất giữa cấp uỷ, tổ chức đảng với Đảng Đoàn, Ban Cán sự đảng và lãnh 
đạo cơ quan. Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh việc cải cách hành 
chính, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Coi trọng việc lãnh đạo bằng chương trình, kế hoạch, gắn với giáo dục, thuyết phục 
và kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên; phát huy vai trò trách nhiệm của cá nhân, 
nhất là của đồng chí Bí thư cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Các cấp uỷ cần phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm công tác 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhất là về 
nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực hoạt động thực tiễn. Quy định chế độ 
học tập, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

 2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống 
nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức và người lao động toàn Đảng bộ. Quán triệt và chấp hành nghiêm chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn 
với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI) để trở thành việc làm tự giác, thường 
xuyên của các chi bộ, đảng bộ, của cán bộ, đảng viên và quần chúng, tạo sự lan toả rộng 
rãi trong các cơ quan, đơn vị và xã hội. 

3. Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 
mới; coi trọng kiện toàn và nâng cao chất lượng của đội ngũ cấp uỷ cơ sở; từng bước 
trẻ hoá đội ngũ cấp uỷ, tăng thành phần nữ tham gia cấp uỷ. Phối hợp chặt chẽ với thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, 
quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, điều động, bố trí, tuyển dụng, sử dụng và thực hiện 
chính sách cán bộ. 

4. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng đảng bộ, chi bộ 
trong sạch vững mạnh, thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương 
về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình 
trong Đảng; đề cao và phát huy tính chiến đấu của đảng viên trong sinh hoạt Đảng.

Chú trọng kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và kinh nghiệm công tác đảng 
cho đội ngũ cấp uỷ cơ sở, trước hết là bí thư cấp uỷ; bồi dưỡng cấp ủy viên đảm bảo tiêu 
chuẩn về phẩm chất, năng lực lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng. 

Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, tạo nguồn để thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên 
mới hằng năm.  

Xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối trên các lĩnh vực công tác để lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 
2015-2020.
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5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tự kiểm tra, giám sát của cơ sở 
nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ vững sự đoàn kết 
thống nhất trong Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực 
hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.

6. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được 
giao, trong công tác xây dựng tổ chức đảng. Tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động 
đúng tôn chỉ, mục đích, đúng pháp luật và có hiệu quả. 

 7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động để cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức và người lao động trong toàn Đảng bộ nhận thức đầy đủ, phát huy tốt tinh thần đoàn 
kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, 
nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có trách nhiệm chỉ đạo triển khai, tổ chức kiểm 

tra việc thực hiện Chương trình hành động và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả với Ban 
Chấp hành Đảng bộ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc 
hoặc những vấn đề mới phát sinh cần bổ sung, điều chỉnh, căn cứ tình hình thực tế Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét quyết định.

2. Các cấp ủy Đảng căn cứ Chương trình hành động này và nhiệm vụ chính trị của 
cơ quan, đơn vị tiến hành xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch triển khai thực 
hiện, trong đó chú trọng đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể trong từng năm và cả 
nhiệm kỳ; tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 
chủ động tham mưu, đề xuất, cụ thể hoá các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
Phú Thọ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 
2015-2020. Cụ thể như sau: 

- Các chi, đảng bộ thuộc cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể lãnh đạo 
cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tham mưu, thẩm định giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cụ 
thể hoá 4 khâu đột phá thành các chương trình, đề án, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề để 
triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội 
viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các giải 
pháp thực hiện 4 khâu đột phá của tỉnh nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận 
trong toàn xã hội.

- Các chi, đảng bộ thuộc khối cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp: Tập 
trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển 
khai khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt nhằm huy động tối đa và quản lý 
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tăng cường thu hút vốn FDI, thu hút vốn đầu tư hạ 
tầng y tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, văn hoá, thể thao, môi trường, nông nghiệp gắn với 
xây dựng nông thôn mới.
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Đối với khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đổi mới toàn diện, tạo 
chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo; chú trọng 
công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tăng cường công tác dạy nghề 
theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá; tăng tính kết nối giữa đào tạo nghề với các doanh 
nghiệp, thị trường lao động. 

Đối với khâu đột phá về cải cách hành chính, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung 
các thủ tục hành chính đã được công bố theo hướng đơn giản hoá quy trình, thủ tục, hồ 
sơ, tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư; nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm 
người đứng đầu, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong 
thực thi công vụ.

Đối với khâu đột phá về phát triển du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và 
phục vụ tại các điểm du lịch; đẩy mạnh xã hội hoá, huy động, khuyến khích các thành 
phần kinh tế đầu tư, kinh doanh du lịch; đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, 
thế mạnh nguồn tài nguyên du lịch.

- Các chi, đảng bộ các cơ quan nội chính, tư pháp căn cứ vào chức năng, nhiệm 
vụ, ngoài việc tham mưu thực hiện 4 khâu đột phá của tỉnh cần tập trung lãnh đạo cán 
bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình cải cách tư pháp, đấu tranh 
phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tổ chức tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố 
cáo của công dân; công tác thẩm định, tuyên truyền phổ biến pháp luật.

3. Các Ban xây dựng Đảng, các đoàn thể theo chức năng và trách nhiệm được phân 
công xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành 
Đảng bộ Khối; giúp Ban Thường vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình 
thực hiện tại các tổ chức cơ sở đảng.  

Chương trình hành động này được phổ biến đến các chi bộ.

Nơi nhận:
- BTV Tỉnh ủy (để b/c);
- Các đ/c UVBCH (chỉ đạo);
- Các Ban, đoàn thể, VPĐUK (t/hiện);
- Các chi, đảng bộ cơ sở (t/hiện);
- Lưu BTG + VP. 

T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ
(đã ký)

Nguyễn Văn Thư



PHẦN THỨ BA

KẾT QUẢ BẦU CỬ
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BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 
KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2015-2020

–––––––

1. Đồng chí: NGUYỄN VĂN THƯ
Năm sinh: 1958
Quê quán: Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ
Chức vụ: TUV, Bí thư Đảng ủy.

2. Đồng chí: TẠ PHÚ THỌ
Năm sinh: 1960
Quê quán: Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy Khối

3. Đồng chí: LÊ TRƯỜNG GIANG
Năm sinh: 1970
Quê quán: Điêu Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy Khối
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4. Đồng chí: LƯU NGỌC TRÂM
Năm sinh: 1976
Quê quán: Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ
Chức vụ: UVBTV, Trưởng ban Tổ chức ĐUK

5. Đồng chí: MAI XUÂN DŨNG
Năm sinh: 1976
Quê quán: Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
Chức vụ: UVBTV, Chủ nhiệm UBKT ĐUK

6. Đồng chí: HOÀNG TIẾN ĐIỆP (*)
Năm sinh: 1975
Quê quán: Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ
Chức vụ: UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo ĐUK

* Ngày 7/10/2015, BTV Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành QĐ số 2733-QĐ/TU về việc chỉ định đồng chí Hoàng 
Tiến Điệp - Trưởng phòng Thông tin và Nghiên cứu dư luận xã hội - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia BCH, 
BTV Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.
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7. Đồng chí: VŨ THỊ MAI KHANH
Năm sinh: 1974
Quê quán: Chí Tiên, Thanh Ba, Phú Thọ
Chức vụ: UVBTV, Chánh Văn phòng ĐUK

8. Đồng chí: NGUYỄN ĐỨC SINH
Năm sinh: 1963
Quê quán: Lưu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên
Chức vụ:  UVBTV, Chủ tịch Công đoàn viên chức 

tỉnh Phú Thọ

9. Đồng chí: NGUYỄN THỊ THỦY
Năm sinh: 1968
Quê quán: Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ
Chức vụ:  UVBTV, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 
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10. Đồng chí: TRẦN TÚ ANH
Năm sinh: 1964
Quê quán: Bản Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở NN&PTNT

11. Đồng chí: NGUYỄN QUỐC BẢO
Năm sinh: 1963
Quê quán: Xuân Lũng, Lâm Thao, Phú Thọ
Chức vụ:  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn 

phòng UBND tỉnh

12. Đồng chí: VƯƠNG THỊ BẨY
Năm sinh: 1971
Quê quán: Chính Công, Hạ Hòa, Phú Thọ
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, GĐ Kho Bạc Nhà nước  
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13. Đồng chí: TRƯƠNG XUÂN CHÍ
Năm sinh: 1962
Quê quán: Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở Xây dựng 

14. Đồng chí: NGUYỄN THỊ TUYẾT CHINH
Năm sinh: 1971
Quê quán: Cổ Rồng, Tiền Hải, Thái Bình
Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở Thông tin và 

Truyền thông

15. Đồng chí: ĐÀO QUÝ CƯỜNG
Năm sinh: 1974
Quê quán: Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở Tài chính 
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16. Đồng chí: PHẠM TRƯỜNG GIANG
Năm sinh: 1964
Quê quán: Gia Điền, Hạ Hòa, Phú Thọ
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, PGĐ Ngân hàng 
                 Nhà  nước CN Phú Thọ

17. Đồng chí: VI THỊ THU HẰNG
Năm sinh: 1979
Quê quán: Đông Thành, Thanh Ba, Phú Thọ
Chức vụ:  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo ĐUK

18. Đồng chí: LƯU QUANG HUY
Năm sinh: 1970
Quê quán: Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, GĐ Khu DTLS Đền Hùng 
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19. Đồng chí: ĐINH THỊ THU HƯƠNG
Năm sinh: 1969
Quê quán: Tiền Hải, Thái Bình
Chức vụ: Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội LHPN 

20. Đồng chí: NGUYỄN THỊ  THANH HƯƠNG
Năm sinh: 1968
Quê quán: Thị trấn Sông Thao, Cẩm Khê, Phú Thọ
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng   
                 Trường Chính trị tỉnh

21. Đồng chí: PHẠM CÔNG KHANH
Năm sinh: 1961
Quê quán: Bản Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ
Chức vụ:  Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở Khoa học - 

Công nghệ
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22. Đồng chí: NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Năm sinh: 1968
Quê quán: Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng 
                  Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

23. Đồng chí: ĐẶNG TRẦN MINH
Năm sinh: 1963
Quê quán: Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ
Chức vụ:  Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở Giao thông - 

Vận tải 

24. Đồng chí: NGUYỄN THÀNH NAM
Năm sinh: 1966
Quê quán: Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ
Chức vụ: Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh 
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25. Đồng chí: TRẦN THỊ NHUNG
Năm sinh: 1972
Quê quán: Bình Lục, Hà Nam
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở Tư pháp 

26. Đồng chí: VŨ NGỌC QUANG
Năm sinh: 1977
Quê quán: Sông Lô, Vĩnh Phúc
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT ĐUK 

27. Đồng chí: NGUYỄN ĐẮC THỦY
Năm sinh: 1970
Quê quán: Sơn Dương, Lâm Thao, Phú Thọ
Chức vụ:  Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở Văn hóa - 

Thể thao và Du lịch
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BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

1. Đồng chí Nguyễn Văn Thư

2. Đồng chí Tạ Phú Thọ

3. Đồng chí Lê Trường Giang

4. Đồng chí Lưu Ngọc Trâm

5. Đồng chí Hoàng Tiến Điệp

6. Đồng chí Mai Xuân Dũng

7. Đồng chí Vũ Thị Mai Khanh

8. Đồng chí Nguyễn Đức Sinh

9. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

Đồng chí Nguyễn Văn Thư

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

Đồng chí Tạ Phú Thọ

Đồng chí Lê Trường Giang

ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

Chủ nhiệm: Đồng chí Mai Xuân Dũng

Phó Chủ nhiệm: Đồng chí Vũ Ngọc Quang

Uỷ viên: - Đồng chí: Lưu Ngọc Trâm

               - Đồng chí: Nguyễn Anh Dũng

               - Đồng chí: Nguyễn Quốc Tuấn
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ 
TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015- 2020

––––––

I. Đại biểu chính thức: 15 đồng chí

1. Tạ Phú Thọ - Phó Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

2. Lê Trường Giang - Phó Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

3. Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy,  Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

4. Đỗ Hữu Lễ - Bí thư Chi bộ,  Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

5. Phạm Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Bí thư Tỉnh đoàn

6. Vương Thị Bẩy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh

7. Hoàng Văn Đài - Bí thư Đảng ủy, Cục Trưởng Cục thuế tỉnh

8. Cao Đình Thưởng - Bí thư Chi bộ, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh

9. Thiều Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

10. Phan Quang Thao - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

11. Nguyễn Đăng Khoa - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

12. Bùi Đức Nhẫn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

13. Nguyễn Minh Tường - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo

14. Bùi Sơn Thuỷ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng

15. Cao Văn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương

 II. Đại biểu dự khuyết: (02 đồng chí)

1.  Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường 
Chính trị tỉnh

2. Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh



PHẦN THỨ TƯ

THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI



146

KỶ YẾU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ 
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

I. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO 
THÔNG; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỰC HIỆN CÁC 

MỤC TIÊU VỀ GIAO THÔNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
(Tham luận của đồng chí Đặng Trần Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, 

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải)
––––––––

Bước vào thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2011 - 2015, bên cạnh những điều kiện 
thuận lợi, ngành GTVT cũng gặp không ít khó khăn. Trong bối cảnh kinh tế thế giới 
bị suy thoái, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 về những 
giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an 
sinh xã hội. Do đó, nguồn vốn cho phát triển hạ tầng nói chung và hạ tầng giao thông 
nói riêng gặp nhiều khó khăn, một số dự án giao thông đang triển khai đã phải tạm 
dừng, đình hoãn; một số dự án vẫn tiếp tục triển khai nhưng nguồn vốn bố trí không 
đảm bảo. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh và Đảng ủy Khối; sự chỉ đạo và giúp đỡ kịp thời có hiệu quả của Bộ 
GTVT tải, sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và nhân dân địa phương 
trong tỉnh, ngành giao thông vận tải đã vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả 
đáng khích lệ, góp phần xứng đáng vào thành tựu chung về phát triển kinh tế- xã hội, 
an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Về xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng trong GTVT: Thực hiện các chủ trương 
của tỉnh, của Chính phủ, ngành GTVT luôn tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các bộ, 
ngành Trung ương; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, xây dựng hệ 
thống giao thông phù hợp với quy hoạch, nâng cao chất lượng công trình phục vụ kịp 
thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mạng lưới giao thông không ngừng 
được nâng cấp, mở rộng theo hướng hiện đại; nhiều công trình, dự án đã hoàn thành 
vượt chỉ tiêu đề ra. Đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 33/2011/NQ-
HĐND của HĐND tỉnh về chương trình huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng 
kinh tế- xã hội then chốt, trong giai đoạn 2012- 2015, trên địa bàn tỉnh đã triển khai 
73 dự án giao thông với tổng vốn huy động trên 10 nghìn tỷ đồng. Hiện nay, Quốc lộ 
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qua địa bàn tỉnh được cứng hóa 100%; đường tỉnh cứng hóa 97%; 62 km đường cao 
tốc cùng hệ thống cầu lớn trên tuyến đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng; 
21,9 km đường Hồ Chí Minh và cầu Ngọc Tháp, cầu Đoan Hùng, cầu Hạc Trì, cầu 
Kim Xuyên đã hoàn thành đưa vào khai thác. Hệ thống giao thông đường thủy được 
nhà nước bố trí vốn duy tu thường xuyên, nạo vét thanh thải chướng ngại vật (trên 
Sông Lô); cảng Việt Trì được nâng cấp, cải tạo; cảng Sóc Đăng (Đoan Hùng) được 
xây dựng. Tuyến đường sắt trọng điểm Yên Viên - Lào Cai đoạn qua địa bàn tỉnh 
được đầu tư nâng cấp. Cầu Đồng Quang đang được tích cực triển khai, dự kiến hoàn 
thành vào cuối năm 2015; cầu 
Việt Trì - Ba Vì được khởi công 
xây dựng và sẽ hoàn thành sau 18 
tháng thi công; 02 nút giao IC7 
& IC9 nối đường cao tốc Nội Bài 
- Lào Cai với thành phố Việt Trì 
và thị xã Phú Thọ sẽ được hoàn 
thành vào cuối năm 2015. Những 
cây cầu lớn, những tuyến đường 
được hoàn thành, giao thông đối 
ngoại cơ bản hoàn chỉnh sẽ làm 
tăng tính hấp dẫn đối với các nhà 
đầu tư trong và ngoài nước vào 
đầu tư tại tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

Thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 10/3/2011 của Tỉnh uỷ về phát triển 
GTNT giai đoạn 2011-2015, công tác phát triển GTNT ở các huyện, thành, thị được 
đặc biệt quan tâm và trở thành phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh; mặc dù, nguồn 
kinh phí được phân bổ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hàng năm còn khá hạn chế 
nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động huy động các nguồn lực bằng 
nhiều hình thức đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt, cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển 
với 100% xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã, dự kiến đến hết năm 2015, tỷ lệ 
đường GTNT được cứng hóa đạt 56,5%, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần và tăng cường giao lưu kinh tế - văn hoá - xã hội của nhân dân. 

Bước vào giai đoạn 2016 - 2020, nền kinh tế có bước phục hồi nhưng vẫn còn 
chậm, Chính phủ tiếp tục có những chính sách phù hợp, đặc biệt là việc quản lý, thắt 
chặt chi tiêu công, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. 
Do vậy việc huy động nguồn vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông tiếp tục gặp 
khó khăn. Nguồn vốn chủ yếu tập trung vào các dự án cấp bách, trọng điểm và xử lý 

Các đ/c lãnh đạo tỉnh dự lễ thông xe dự án
đầu tư xây dựng cầu Hạc Trì
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nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn trả vốn vay đến hạn, hoàn trả tạm ứng ngân sách Trung 
ương. Để khắc phục khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện 3 khâu đột phá, trong 
đó GTVT là một nội dung quan trọng trong khâu đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, giai 
đoạn 2016- 2020, ngành GTVT đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh quản lý thực hiện tốt quy hoạch phát triển 
giao thông vận tải giai đoạn 2011- 2020 và định hướng đến năm 2030 nhằm mục tiêu 
xây dựng hệ thống giao thông một cách đồng bộ, thống nhất, từng bước hiện đại và 
bền vững, liên kết hợp lý giữa hệ thống giao thông đối nội và đối ngoại, kết hợp hoàn 
chỉnh giữa các tuyến giao thông nội bộ giữa các vùng, giữa đô thị và nông thôn tạo 
thành mạng lưới giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đáp ứng 
được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách thông thoáng, tạo 
mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn vốn, các nhà đầu tư (trong và ngoài nước) 
tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông để từng bước hiện đại hóa và tăng 
cường kết nối hệ thống giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.

3. Chú trọng công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng xây dựng công trình giao 
thông, nâng cao chất lượng công tác thẩm định thiết kế, dự toán, chống lãng phí, thất 
thoát, giảm kinh phí trong xây dựng công trình; duy trì thường xuyên công tác quản 
lý và kiểm tra nhà nước về chất lượng công trình, xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm nhằm đảm bảo chất lượng và nâng cao hiệu quả đầu tư.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hư hỏng các kết cấu hạ tầng giao 
thông và có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo kỹ thuật, an toàn. Thực hiện tốt công 
tác bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao điều kiện an toàn của kết 
cấu hạ tầng giao thông; khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông.

5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý của Bộ GTVT và các cơ quan liên 
quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông của Bộ trên địa bàn tỉnh. 
Tranh thủ sự ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt Bộ GTVT để triển khai 
xây dựng các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh như: Cầu Việt Trì- Ba Vì, 
cầu Tình Cương, cầu Phong Châu 2, cầu Đức Bác, cầu Then; xây dựng đường Đền 
Hùng - Xuân Sơn; xây dựng tuyến QL2 đoạn tránh thị trấn Phong Châu huyện Phù 
Ninh; cải tạo, nâng cấp QL2 đoạn nút giao IC8 đường cao tốc với Khu Di tích lịch sử 
Đền Hùng; cải tạo, nâng cấp tuyến QL32 đoạn Cổ Tiết - Thu Cúc; cải tạo, nâng cấp 
các tuyến đường tỉnh đạt tối thiểu cấp IV.

6. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các sở, ngành, UBND các 
huyện, thành, thị huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình mục tiêu để 



149

KỶ YẾU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ 
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

phát triển hạ tầng giao thông; triển khai có hiệu quả Dự án xây dựng cầu dân sinh 
của Bộ GTVT; duy trì phong trào phát triển GTNT, phối hợp với các địa phương kêu 
gọi, vận động theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” chung tay xây 
dựng nông thôn mới, huy động từ mọi nguồn lực trong và ngoài nước như vốn ngân 
sách, trái phiếu Chính phủ, ODA, WB, doanh nghiệp hỗ trợ, đóng góp của nhân dân, 
cộng đồng, bằng tiền, vật tư, ngày công lao động, đồng thời tích cực tổ chức tuyên 
truyền, vận động các hộ dân có tuyến đường đi qua tình nguyện hiến đất cùng chung 
tay phát triển GTNT, phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 70% đường giao thông nông 
thôn được cứng hóa.

7. Xây dựng các bến xe khách, xe tải theo quy hoạch, tạo mọi điều kiện thuận 
lợi để xã hội hóa hơn nữa các dịch vụ vận tải: xe tuyến cố định, xe buýt, xe tắc xi và 
phát triển đa dạng các loại hình vận tải nhằm đáp ứng cho việc phát triển kinh tế - xã 
hội trên địa bàn và khu vực.

8. Tranh thủ sự ủng hộ của Bộ GTVT, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Tổng 
Công ty đường sắt Việt Nam để đầu tư xây dựng các dự án đường sắt, đường thủy 
nội địa trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các cảng, kho, bãi ven sông theo quy hoạch, phát 
huy thế mạnh của giao thông đường thủy và đường sắt nhằm giảm tải cho giao thông 
đường bộ với khối lượng vận tải lớn và hàng siêu trường, siêu trọng.

Hiện nay một số tuyến đường tỉnh đã được đưa vào khai thác quá thời gian phải 
đầu tư sữa chữa theo quy định, nhưng do nguồn ngân sách khó khăn chưa bố trí kinh 
phí để sửa chữa được đang bị xuống cấp, hư hỏng nặng, tiểm ẩn nguy cơ mất an toàn 
giao thông. Đề nghị các sở, ngành phối hợp cùng Sở GTVT tham mưu để UBND 
tỉnh cân đối nguồn ngân sách, bố trí kinh phí đầu tư sửa chữa, đồng thời tăng định 
mức kinh phí bảo trì cho toàn hệ thống giao thông đường tỉnh, đường huyện để chống 
xuống cấp các tuyến đường, góp phần thuận lợi cho đi lại của nhân dân, hạn chế tai 
nạn giao thông.  

Đối với các tuyến đường đang được triển khai, do nguồn vốn đầu tư còn khó 
khăn đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương tuyên truyền, vận động 
nhân dân chung tay góp sức hiến đất và thực hiện tốt công tác giải phòng mặt bằng 
để việc triển khai các dự án được thuận lợi, nhanh đưa công trình vào sử dụng và phát 
huy hiệu quả công trình. 

Đối với các công trình giao thông đã được xây dựng mới, đề nghị các cấp, các 
ngành, nhất là chính quyền địa phương các huyện, thành, thị cần quan tâm và tăng 
cường hơn nữa công tác bảo trì, gìn giữ cho các công trình được bền vững lâu dài, 
nhằm tăng hiệu quả sử dụng cho các công trình. 



150

KỶ YẾU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ 
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

KẾT QUẢ VÀ NHỮNG KINH NGHIỆM                                                   
CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM 

NGHIỆP, THUỶ SẢN VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI;                                                             
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
(Tham luận của đ/c Trần Tú Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn)

Trong 5 năm qua, thực hiện các chương trình, mục tiêu về phát triển nông nghiệp, 
nông thôn mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII đã thông qua, 
trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản là: Quan hệ hợp tác và hội nhập được đẩy 
mạnh, nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông 
thôn được ban hành và phát huy hiệu quả; ngành luôn nhận được sự quan tâm, lãnh 
đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
các cơ quan tỉnh; sự chỉ đạo, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương; sự phối hợp chặt 
chẽ của các cơ quan, địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, sản xuất nông, lâm nghiệp - 
thủy sản và phát triển nông thôn vốn là lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố 
do biến đổi khí hậu, thiên tai lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; khủng 
hoảng tài chính và suy thoái kinh tế đã tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và 
đời sống của người nông dân; nguồn lực của người dân và của các địa phương còn 
hạn chế; phương thức sản xuất trong nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún.

Trong những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cán bộ, đảng viên trong 
toàn Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đã phát huy truyền thống đoàn kết, trách 
nhiệm, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tận tụy với công việc, phấn đấu 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và đã đạt được những kết quả quan trọng: nông 
nghiệp phát triển khá toàn diện góp phần ổn định đời sống của người dân và chính 
trị xã hội trên địa bàn. Giá trị tăng thêm nông, lâm nghiệp - thủy sản ước đạt 5,18%; 
sản lượng lương thực đạt 46,5 vạn tấn, sản lượng thịt hơi các loại đạt 138 ngàn tấn, 
sản lượng thủy sản đạt 29,9 nghìn tấn; độ che phủ rừng đạt 50,8%.Tỷ lệ hộ dân nông 
thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 92%.

Đến hết năm 2015, dự kiến có 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 60 xã đạt 
và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 19 xã đạt chuẩn. Kết cấu hạ tầng kinh 
tế - xã hội nông thôn từng bước được tăng cường, nhất là hệ thống công trình đê điều, 
thủy lợi, đường giao thông nông thôn góp phần làm cho diện mạo nông thôn có nhiều 
đổi mới.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và 
PTNT liên tục được xếp loại TSVM (trong đó có 2 năm đạt TSVM tiêu biểu) và được 
Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất.



151

KỶ YẾU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ 
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XVII, cụ thể hóa thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình kế hoạch 
để triển khai thực hiện: Ngành đã chủ động tham mưu xây dựng quy hoạch gắn với 
tái cơ cấu ngành đảm bảo đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn (Trong nhiệm kỳ đã xây dựng mới 
và điều chỉnh bổ sung 12 quy hoạch ngành). Tham mưu, đề xuất với tỉnh các chương 
trình nông nghiệp trọng điểm như: Chương trình sản xuất lương thực; chương trình 
phát triển chè; chương trình phát triển cây ăn quả; chương trình phát triển chăn nuôi 
lợn thịt, bò thịt chất lượng cao; chương trình phát triển thủy sản; chương trình trồng 
rừng sản xuất và chương trình nông nghiệp cận đô thị; đồng thời tham mưu, đề xuất 
với tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất và ban hành 
các văn bản chỉ đạo sản xuất kịp thời.

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản 
xuất, xây dựng và nhân rộng 
mô hình đầu tư thâm canh có 
hiệu quả: đưa các giống cây, con 
mới có năng suất chất lượng tốt 
vào sản xuất: như lúa lai, ngô 
lai, chè, rau, lợn siêu nạc, gà 
siêu trứng, bò lai... nghiên cứu 
áp dụng các quy trình sản xuất 
tiên tiến an toàn trong chăn nuôi, 
trồng trọt (Việt Gap, SRI, công 
nghệ mô hom, thụ tinh nhân tạo 
lợn, gà, bò...chăn nuôi an toàn 
sinh học...).

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản của ngành đã góp phần đắc lực phục vụ phòng, 
chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, chủ động phục vụ sản xuất, thay đổi diện mạo nông 
thôn theo hướng xây dựng nông thôn mới. 

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình nông nghiệp trọng điểm, 
dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ; 
chính sách hỗ trợ, quản lý, sử dụng đất lúa trên địa bàn tỉnh; phối hợp xây dựng cơ 
chế chính sách đặc thù khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn trình tỉnh ban hành và triển khai thực hiện.

Làm tốt công tác củng cố, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, đào tạo nghề 
cho lao động nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gap
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Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: thanh tra, kiểm tra, 
quản lý chất lượng vật tư nông lâm nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản.

Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất như cơ cấu giống thời 
vụ, dự tính dự báo phòng trừ dịch bệnh, khắc phục bất thuận của thời tiết.

Công tác phòng chống lụt bão, 
phòng, chống cháy rừng, thực thi 
pháp luật bảo vệ rừng, giảm nhẹ thiên 
tai được ngành chủ động với phương 
châm: Phòng tránh, ứng phó kịp thời, 
khắc phục nhanh, đầu tư bền vững để 
ổn định đời sống nhân dân và phục 
hồi sản xuất. 

Tăng cường công tác phối hợp 
trong chỉ đạo điều hành, kiện toàn tổ 
chức bộ máy và cải cách hành chính 
đáp ứng yêu cầu công tác.

Qua chỉ đạo phát triển sản xuất nông lâm nghiệp nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở 
Nông nghiệp và PTNT rút ra bài học:

Một là: Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải quán triệt và kiên trì phương châm 
thực hiện nhiệm vụ chính trị là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; phát huy tốt 
vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, 
lề lối làm việc theo hướng sâu sát cơ sở, gần gũi với cán bộ đảng viên, công chức, 
viên chức, người lao động và nhân dân; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của tập 
thể, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở.

Hai là: Phát huy tốt nội lực, bám sát chương trình, nghị quyết, chỉ tiêu kế hoạch 
của Bộ NN và PTNT, Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm để triển 
khai thực hiện. Tranh thủ sự chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, 
đặc biệt là Bộ NN và PTNT, Bộ KH và ĐT, Bộ Tài chính...; tạo mọi điều kiện thông 
thoáng trong việc thu hút các nguồn vốn, doanh nghiệp đầu tư cho xây dựng cơ sở 
hạ tầng, nông nghiệp nông thôn trên địa bàn. Lựa chọn những khâu đột phá, những 
nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong lãnh đạo, chỉ 
đạo phải sâu sát, cụ thể; xác định rõ và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng 
đầu; phát huy sức mạnh của tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp của tỉnh
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Ba là: Coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng 
cao năng lực lãnh đạo quản lý điều hành, phát huy kinh nghiệm thực tiễn gắn liền với 
việc rèn luyện phẩm chất chính trị, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm trong thực 
hiện nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, nông nghiệp đứng 
trước nhiều cơ hội nhưng đồng thời chịu sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Nội lực 
kinh tế của tỉnh và người dân còn yếu; cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn còn 
thiếu và chưa đồng bộ; trình độ dân trí và nhận thức của người dân không đồng đều; 
quy mô sản xuất nhỏ lẻ, sản xuất hàng hóa hạn chế, năng lực cạnh tranh thấp; biến 
đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường... đó là những khó khăn cần phải 
khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Để triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 
tới đòi hỏi phải có sự đột phá trong sản xuất nông nghiệp, chuyển mạnh sang sản xuất 
hàng hóa theo chuỗi liên kết, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, chuyển 
biến mạnh mẽ về tổ chức sản xuất.

Để đạt chỉ tiêu đến năm 2020: Giá trị tăng thêm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 
3,5%; Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp - thuỷ sản chiếm 20%; có 02 huyện đạt chuẩn, 
124 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn xã nông thôn mới, trong đó ít nhất 57 xã đạt chuẩn. 
Tỷ lệ dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 98%; Đảng bộ Sở Nông nghiệp 
và PTNT cần thực hiện tốt các giải pháp như sau:

1. Vận dụng sáng tạo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
(2016-2020) của tỉnh, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch của ngành; rà soát, 
hoàn chỉnh các quy hoạch gắn với tái cơ cấu ngành; đổi mới phương thức chỉ đạo sản 
xuất theo chương trình, đề án. 

2. Thực hiện tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên tạo sức mạnh tổng 
hợp; tổ chức triển khai quán triệt, học tập đầy đủ Nghị quyết; hàng năm xây dựng tổ 
chức cơ sở đảng và các đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh; làm tốt việc đánh giá, 
phân loại, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Phân công nhiệm vụ cho các 
đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong Đảng bộ và đơn vị trong ngành theo phương châm: 
Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, gắn với chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể do 
Đại hội Đảng bộ Sở đề ra. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở theo hướng 
năng động, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Phối hợp cùng với các địa phương tăng 
cường củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò hệ thống khuyến nông cơ sở và các dịch 
vụ kỹ thuật khác để đẩy mạnh phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới.
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3. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát 
triển bền vững; tăng cường tuyên truyền, chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ cao vào sản 
xuất; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến, hiệu quả. 

4. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hình thức tổ chức sản xuất: hợp tác xã, tổ hợp tác, 
trang trại, phát triển loại hình hợp tác xã dịch vụ, ngành nghề trong nông thôn…Thu 
hút tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; triển khai 
thực hiện tốt chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

5. Chủ trì phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, các địa phương tiếp tục nghiên 
cứu, đề xuất báo cáo với tỉnh có chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp thỏa đáng 
nhằm khuyến khích phát triển sản xuất, thay đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với biến 
đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển.

6. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, xã hội hóa nguồn lực, vận dụng tối đa các 
nguồn vốn, chương trình đầu tư của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương. Cải tạo, nâng 
cấp xong cơ bản các công trình thủy lợi đảm bảo chủ động tưới, tiêu phục vụ sản xuất 
nông nghiệp bền vững, khắc phục từng bước những khó khăn do biến đổi khí hậu gây 
ra. Tập trung xây dựng hoàn thành các công trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường 
nông thôn; tiến tới xây dựng các công trình cấp nước tập trung có quy mô lớn, đấu nối 
với công trình cấp nước của đô thị để người dân được dùng nước sạch.

7. Tăng cường quản lý nhà nước các lĩnh vực chuyên ngành: Thực hiện tốt công 
tác dự tính dự báo, khoanh vùng, khống chế và kịp thời dập dịch trên cây trồng, vật 
nuôi; phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử 
lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi; quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm nông 
sản hàng hóa. Áp dụng phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc 
phục có hiệu quả” trong công tác phòng, chống lụt bão, thiên tai./.
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHÂU ĐỘT PHÁ VỀ DU LỊCH, GIẢI 
PHÁP TRONG KHAI THÁC TIỂM NĂNG LỢI THẾ VÀ CÁC GIÁ 

TRỊ VĂN HOÁ VÙNG ĐẤT TỔ ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
(Tham luận của đ/c Nguyễn Đắc Thủy - Phó Bí thư Đảng bộ, 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch)
–––––––––––

Phú Thọ là vùng đất cổ, cái nôi của nền văn hóa Lạc Việt, là vùng đất linh 
thiêng được các vua Hùng chọn làm nơi đóng đô xây dựng Nhà nước Văn Lang, 
Nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử đấu 
tranh dựng nước và giữ nước đã tạo cho Phú Thọ có một kho tàng hệ thống di sản 
văn hóa độc đáo gắn với thời đại Hùng Vương, trong đó Khu Di tích lịch sử Đền 
Hùng là khu di tích quốc gia đặc biệt, “Hát Xoan Phú Thọ” được UNESCO công 
nhận là di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng 
Vương ở Phú Thọ” được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân 
loại. Bên cạnh đó, hệ thống tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Phú Thọ cũng rất đa 
dạng, hấp dẫn với nhiều danh lam thắng cảnh kỳ thú như: Vườn quốc gia Xuân Sơn 
với hệ thống cảnh quan tự nhiên phong phú, mỏ nước khoáng nóng Thanh Thủy 
với trữ lượng lớn và khả năng chữa bệnh tuyệt vời… Tất cả những tài nguyên du 
lịch nhân văn và tự nhiên đó đã trở thành tiềm năng và thế mạnh để thúc đẩy du 
lịch Phú Thọ phát triển.

 Trên cơ sở tiềm năng sẵn có, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 
XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã xác 
định: Phát triển du lịch trở thành một 
trong ba khâu đột phá phát triển kinh 
tế - xã hội giai đoạn 2011- 2015 với 
mục tiêu “Tạo bước phát triển vượt 
bậc du lịch, dịch vụ trên cơ sở phát 
huy lợi thế trung tâm vùng, lợi thế 
vùng Đất Tổ... Phấn đấu xây dựng 
Phú Thọ thành trung tâm du lịch về 
cội nguồn, du lịch văn hóa truyền 
thống, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng 
với hạt nhân là Đền Hùng, thành 
phố lễ hội Việt Trì, hệ thống các di 
tích gắn với giá trị văn hóa thời kỳ 
Hùng Vương...”. 

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Tỉnh ủy 
đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 19/10/2011 về phát triển du lịch tỉnh 

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được 
UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi 

vật thể của nhân loại
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Phú Thọ giai đoạn 2011- 2015 và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 654/
KH-UBND ngày 05/3/2012 về phát triển du lịch giai đoạn 2012- 2015. Đồng thời 
để tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương, giữa 
cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị kinh doanh du lịch dịch vụ trong việc thực 
hiện các mục tiêu phát triển du lịch mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, Ủy 
ban nhân dân tỉnh đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Phú 
Thọ; quyết định thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch (trực thuộc Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) và Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 
với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh cùng việc phối kết 
hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong tỉnh, sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung 
ương, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư 
trong toàn tỉnh, với sự liên kết, hợp tác liên tỉnh, liên vùng ngày càng rộng trong 
việc tập trung thực hiện và sự nỗ lực 
của ngành văn hóa, thể thao và du lịch 
đã tạo cho du lịch Phú Thọ có những 
bước phát triển khởi sắc đó là:

(1) Cơ bản hình thành các khu, 
điểm du lịch trọng điểm trên cơ sở 
khai thác có hiệu quả các nguồn tài 
nguyên du lịch đặc trưng của tỉnh (du 
lịch văn hóa tâm linh gắn với di sản 
văn hóa phi vật thể của nhân loại Hát 
Xoan Phú Thọ và tín ngưỡng thờ cúng 
Hùng Vương ở Phú Thọ, du lịch nghỉ 
dưỡng, du lịch sinh thái - danh thắng) 
góp phần nâng cao vị thế ngành du 
lịch của tỉnh, tạo công ăn việc làm cho 
người dân địa phương.

Trong những năm qua, nhờ việc tích cực huy động và sử dụng hiệu quả các 
nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, xã hội hóa và lồng ghép các nguồn vốn đã góp 
phần thúc đẩy du lịch Phú Thọ phát triển. Tổng số nguồn vốn huy động được là 
2.780,5 tỷ đồng tăng 3,5 lần so với 5 năm trước (trong đó nguồn vốn ngân sách 
Trung ương và địa phương chiếm 40%, nguồn vốn xã hội hóa chiếm 60%). Từ đó, 
hạ tầng du lịch - thương mại trên địa bàn tỉnh được cải thiện và đã cơ bản hình 
thành các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh như khu di tích lịch sử Đền Hùng, 
khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy, khu du lịch vườn quốc gia Xuân Sơn 
và bước đầu tạo ra một số sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh là du lịch văn hóa - 
tâm linh, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch danh thắng phục vụ du khách trong 
nước và quốc tế.

Hát Xoan Phú Thọ được lập hồ sơ đề nghị 
UNESCO chuyển thành Di sản văn hóa phi 

vật thể đại diện của nhân loại
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(2) Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh du lịch tăng trưởng khá: Doanh thu du 
lịch tăng trưởng vượt bậc với tốc độ tăng bình quân 17,6%/năm, gấp 2,25 lần so 
với năm 2010; lượng khách du lịch đến Phú Thọ vẫn duy trì ở mức ổn định từ 6 - 7 
triệu lượt khách/năm với tốc độ tăng bình quân đạt 4,3%/năm; đã thu hút được một 
nguồn nhân lực khá tham gia vào các hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ, góp 
phần giải quyết một phần việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương với 
tốc độ tăng bình quân lao động trong ngành du lịch là 2,5%/năm.

(3) Công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch đã được quan tâm chỉ đạo nhằm 
nâng cao chất lượng và bước đầu đáp ứng cho nhu cầu phát triển du lịch của tỉnh: 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, hướng 
dẫn thực hiện các văn bản du lịch cho 150 học viên; phối hợp với Dự án EU, 
Trường Cao đẳng du lịch tổ chức 19 lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hơn 850 học viên là cán bộ quản lý nhà nước 
các huyện, thành, thị và nhân viên các đơn vị kinh doanh, dịch vụ. Các trường đại 
học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh đã và đang đào tạo hơn 600 sinh viên học 
ngành du lịch.

(4) Công tác xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Phú Thọ, kêu gọi đầu tư du 
lịch Phú Thọ được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm: Hình thức tuyên truyền, 
quảng bá du lịch Phú Thọ được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú 
như: Xây dựng và đưa vào hoạt động 02 trang thông tin điện tử chính thức về du 
lịch của tỉnh Phú Thọ (đó là http://dulich.phutho.gov.vn và http://svhttdl.phutho.
gov.vn/), xuất bản tập gấp, bản đồ du lịch, tờ rơi, đĩa VCD/DVD kêu gọi đầu tư du 
lịch, sổ tay du lịch, in băng zôn, biển quảng cáo tại các khu, điểm trọng điểm của 
tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh 
Tây Bắc mở rộng, tổ chức ký kết hợp tác phát triển du lịch Hiệp hội Du lịch Phú 
Thọ - Hiệp hội Du lịch Hà Nội, ký kết hợp tác phát triển du lịch Phú Thọ với tỉnh 
Bạc Liêu; tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực, các hội chợ chuyên đề 
về du lịch như hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Bắc, Hội chợ Du lịch quốc tế 
thành phố Hồ Chí Minh ITE, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua, du lịch Phú Thọ vẫn 
còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém như: (1) Bộ máy quản lý nhà nước về du lịch 
của tỉnh tại các địa phương vẫn còn yếu, tại các huyện, thành, thị chưa có cán bộ 
chuyên trách theo dõi về du lịch. (2) Khách du lịch quốc tế và khách lưu trú vẫn 
chiếm tỷ lệ thấp so với khách du lịch đến Phú Thọ; độ dài ngày khách lưu trú lại 
ngắn, khoảng 0,82 ngày/lượt khách. (3) Một số dự án trọng điểm tạo sự đột phá 
cho phát triển du lịch chậm tiến độ, huy động vốn thấp đã gây ảnh hưởng đến các 
hoạt động phát triển du lịch của tỉnh. (4) Nguồn nhân lực du lịch tại các cơ sở kinh 
doanh du lịch dịch vụ còn thiếu và yếu làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được và những bài học rút ra từ hạn chế, 
yếu kém, giai đoạn 2016 - 2020 ngành du lịch Phú Thọ đề xuất mục tiêu phát triển: 
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“Tập trung huy động và thu hút các nguồn vốn, nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng 
du lịch trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; phát triển các sản 
phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh; khai thác hiệu quả các tour, tuyến du lịch; tăng 
thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách du lịch; đổi mới hoạt động liên kết, xúc 
tiến quảng bá du lịch của tỉnh”.

Với mục tiêu đó, ngành du lịch đề ra một số giải pháp thực hiện như sau:
Một là: Tăng cường đầu tư nguồn vốn từ ngân sách nhà nước theo hướng đồng 

bộ, có trọng tâm, trọng điểm làm cơ sở kích thích, thúc đẩy phát triển du lịch, huy 
động tối đa các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, nguồn 
tài chính trong nhân dân cho kết cấu hạ tầng then chốt, đồng bộ về du lịch - thương 
mại tại 04 trung tâm du lịch của tỉnh, hình thành và nâng cao chất lượng hoạt động 
của các khu, điểm du lịch theo quy hoạch.

Hai là: Tập trung xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của Phú Thọ, kết hợp 
giữa du lịch văn hóa tâm linh với du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và du lịch danh 
thắng, tập trung nghiên cứu mở rộng thị trường khách du lịch và xây dựng chiến 
lược xúc tiến riêng cho từng loại hình sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh nhằm 
từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; phát huy giá trị của hai di sản văn 
hóa phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận là Hát Xoan Phú Thọ và 
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ gắn với phát triển du lịch. 

Ba là: Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả phương thức, nội dung hoạt động 
xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch tỉnh Phú Thọ; hỗ trợ và nâng cao vai trò của các 
doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh trong hoạt động kinh doanh, xúc tiến, quảng 
bá du lịch. Xây dựng chiến lược truyền thông nâng cao nhận thức trong toàn dân và 
các doanh nghiệp hoạt động du lịch tạo môi trường du lịch Phú Thọ đảm bảo hấp 
dẫn, thân thiện, mến khách và an toàn.

Bốn là: Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch của tỉnh đáp ứng 
với mục tiêu, yêu cầu phát triển du lịch trong những năm tiếp theo. Mở rộng quy 
mô, ngành đào tạo và chất lượng đào tạo, đặc biệt là nhân lực trực tiếp ngành du 
lịch góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ. 

(5) Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi riêng, phù hợp với khả năng của tỉnh 
đối với các doanh nghiệp đầu tư lớn, trọng tâm, trọng điểm về hạ tầng du lịch và 
đào tạo nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngoài những giải pháp nêu trên, để tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch Phú 
Thọ trở thành khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo rất 
cần sự tiếp tục vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, 
thành, thị và toàn thể nhân dân, xây dựng Phú Thọ là điểm đến hấp dẫn, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THAM MƯU, ĐỀ XUẤT, PHỤC VỤ 
TỐT CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH, 

GẮN VỚI ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN 
VĂN PHÒNG UBND TỈNH

(Tham luận của đồng chí Thiều Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh)

–––––––––

Với chức năng là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước 
ở địa phương; bảo đảm thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của 
UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và thông tin cho công chúng theo quy định của pháp 
luật; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND tỉnh, Chủ 
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Văn phòng 
UBND tỉnh đã lãnh đạo cơ quan, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 
nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
tích cực, chủ động trong việc 
thực hiện nhiệm vụ được giao. 
Phối hợp với các sở, ban, ngành 
tham mưu giúp lãnh đạo UBND 
tỉnh duy trì thường xuyên hoạt 
động, quản lý điều hành của 
UBND tỉnh, của Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh; xây 
dựng và thực hiện tốt chương 
trình công tác hàng năm; duy trì 
chế độ tiếp dân, giải quyết kịp 
thời đơn thư khiếu nại, tố cáo 
của công dân; phối hợp với các 
cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác ngoại vụ, xuất cảnh, nhập cảnh và quản 
lý người nước ngoài; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính. 
Nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản, trong nhiệm kỳ đã tham mưu cho UBND 
tỉnh ban hành trên 60 nghìn văn bản các loại đảm bảo đúng quy định; kiểm tra, 
thẩm định các báo cáo, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch của các ngành trước 
khi trình UBND tỉnh theo quy chế và chương trình công tác đã đề ra từ đầu năm. 

Đ/c Thiều Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn 
phòng UBND tỉnh trình bày tham luận tại Đại hội
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Duy trì mối quan hệ phối hợp với Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân, Toà án 
nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh. Giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, 
kiểm tra việc triển khai thực hiện các quyết định, chỉ thị, kết luận và các văn bản 
chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cơ sở. Tham 
mưu chuẩn bị nội dung và phục vụ chu đáo trên 1.500 cuộc họp do UBND, Chủ 
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; chuẩn bị nội dung, tổ chức đón, tiếp các 
đoàn khách quốc tế, trong nước về dự Lễ kỷ niệm, các hoạt động lớn của tỉnh đảm 
bảo chu đáo, an toàn, tiết kiệm.

Cải cách hành chính là yêu 
cầu khách quan, là nội dung hết 
sức quan trọng trong sự nghiệp 
đổi mới của đất nước. Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ 
nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã nêu: 
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 
chính, thực hiện tốt cơ chế “một 
cửa” trong tất cả các cơ quan quản 
lý nhà nước, các cấp chính quyền; 
tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, xác định rõ quyền và 
nghĩa vụ cho từng cơ quan, đơn 
vị và trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện sự chỉ đạo, điều hành... Chính phủ ban 
hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 
nước giai đoạn 2011- 2020 với 6 nhiệm vụ là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành 
chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành 
chính. Trong nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ, đảng viên Văn phòng UBND tỉnh đã chủ 
động phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành 
tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, nghị quyết của Chính phủ, hàng năm 
tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính để chỉ 
đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng thời 
từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Phú Thọ. 

Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm, 
thủ tục hành chính phải đơn giản, rõ ràng, sát thực tế, đúng pháp luật; tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân; loại bỏ những quy định do đơn vị, địa phương 

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
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tự đặt ra trái với quy định; đồng thời phải công khai, minh bạch các quy trình, thủ 
tục hồ sơ, phí, lệ phí và thời hạn giải quyết cho từng công việc cụ thể, Văn phòng 
UBND tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả 
Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, kết thúc giai 
đoạn II của Đề án, tỉnh Phú Thọ đã đơn giản hóa thủ tục hành chính vượt 17% so với 
quy định và là một trong những tỉnh thực hiện tốt và được Thủ tướng Chính phủ tặng 
Bằng khen. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC đã tham mưu cho Chủ tịch UBND 
tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành, thị, xã, phường, thị trấn tổng hợp, rà soát 
trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 19 quyết định công bố Bộ TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của từng sở, ban, ngành và Bộ TTHC chung cấp huyện, cấp xã với 
tổng số 1.781 TTHC; thường xuyên rà soát, kịp thời trình Chủ tịch UBND tỉnh công 
bố các TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ; cập nhật kịp thời toàn bộ TTHC được 
giải quyết trên địa bàn tỉnh Phú Thọ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và trên cổng 
thông tin điện tử của tỉnh để người dân, doanh nghiệp tra cứu thực hiện; đồng thời 
thường xuyên rà soát TTHC để đưa ra các phương án đơn giản nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC nhưng vẫn đáp ứng 
được yêu cầu trong công tác quản lý để trình các cấp sửa đổi, bổ sung; kiểm soát chặt 
chẽ việc ban hành mới các TTHC của tỉnh theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện 
và đúng quy định của pháp luật.

Cùng với việc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện 
công tác cải cách hành chính; Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai thực hiện cải cách 
hành chính trong nội bộ cơ quan đạt hiệu quả, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng đã chỉ 
đạo sâu sát việc triển khai trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và được toàn 
thể cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia. Kết quả là tổ chức bộ máy của 
Văn phòng UBND tỉnh dần được hoàn thiện; việc bố trí cán bộ hợp lý; nhiều cán bộ, 
đảng viên đã cố gắng học tập để trau dồi kiến thức cả về chuyên môn và lý luận chính 
trị, do vậy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh ngày càng 
được nâng cao về chất lượng; cơ quan ngày càng được hiện đại hóa, từng bước ứng 
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các phần mềm tin học vào trong công tác quản 
lý; quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả nguồn ngân sách được cấp; trong 
đó đặc biệt chú trọng đến cải cách thủ tục hành chính, đã có nhiều sáng kiến cải tiến 
phương pháp làm việc một cách khoa học, giải quyết công việc nhanh chóng, chính 
xác, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Chủ tịch, các Phó 
Chủ tịch và UBND tỉnh. 

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh đã rà soát, 
tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố 271 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
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của UBND tỉnh được thực hiện tại Văn phòng UBND tỉnh, tổ chức niêm yết công 
khai tất cả các TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”; hàng 
năm, Văn phòng UBND tỉnh nhận hàng nghìn văn bản theo cơ chế “một cửa”, “một 
cửa liên thông”, cán bộ trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa đã phối hợp chặt chẽ 
với các bộ phận chuyên môn, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, giải quyết công việc nhanh 
chóng, chính xác. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một 
cửa liên thông” nhìn chung đã công khai, minh bạch, hồ sơ đã được giải quyết đúng 
thời gian theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân trong quá 
trình giải quyết công việc. Thông qua cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế 
“một cửa”, “một cửa liên thông” đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác 
tham mưu, đề xuất, phục vụ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên cơ quan Văn phòng 
UBND tỉnh từng bước được nâng cao.

Trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục thực hiện công cuộc cải cách hành chính và thực 
hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, tôi đề nghị Đảng ủy Khối cần xác định rõ nhiệm vụ 
cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng trong việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục triển khai thực 
hiện tốt Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương 
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020; Nghị quyết số 76/
NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 
số 30c/NQ-CP và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ 
về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 
đoạn 2011 - 2020, các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh; xác định nhiệm kỳ 
2015-2020 nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung và công khai, minh 
bạch các thủ tục hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh (CPI) của tỉnh nhằm thu 
hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, đạt mục tiêu đã đề ra. Muốn 
công cuộc cải cách hành chính đạt kết quả tốt, trước hết phải tăng cường sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; tịếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính nói 
chung và cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
nói riêng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu trong tình 
hình mới; xây dựng quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; 
tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh” nhằm tạo cho từng cơ quan, từng cán bộ, công chức có nhận thức đúng 
đắn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu về cải cách hành chính của Đảng, 
Nhà nước và nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra./.



163

KỶ YẾU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ 
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, 
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 

TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ 
HỘI CHỦ NGHĨA  VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

(Tham luận của đ/c Nguyễn Minh Tường - Bí thư Đảng ủy,
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

–––––––––

Trong nhiệm kỳ qua, việc chỉ đạo cơ quan Sở GD&ĐT thực hiện nhiệm vụ chính 
trị về cơ bản có nhiều thuận lợi: Sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh luôn được sự quan tâm, 
lãnh, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan 
tỉnh; sự quan tâm, phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; Đảng bộ luôn 
duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng; đội ngũ đảng viên có phẩm chất 
đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị 
cao, có sự nhận thức, hiểu biết xã hội. Đây là yếu tố thuận lợi cho việc tuyên truyền, 
quán triệt và lãnh đạo cơ quan Sở thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên, trong chỉ 
đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ còn gặp  không ít khó khăn, có tới 
gần ½ số chi bộ ghép, chi bộ được thành lập bởi nhiều loại hình; việc chỉ đạo, quản lý 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn ngành trên phạm vi diện rộng, số lượng lớn đơn 
vị giáo dục,… nên gặp không ít khó khăn trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của đơn vị và toàn ngành.   

Xác định được những thuận lợi, khó khăn, trong nhiệm kỳ 2010- 2015, đứng 
trước trước những yêu cầu thực tế, công tác lãnh đạo của Đảng bộ trong việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị có sự đổi 
mới, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo 
của Đảng đối với việc lãnh đạo 
đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính 
trị và nhất là từ khi thực hiện 
Nghị quyết TW 8 về “Đổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo…”; chính vì vậy, kết quả 
thực hiện các chỉ tiêu về thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ 
trong nhiệm kỳ 2010- 2015 đều 
đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị 
quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra. 

Đ/c Bùi Minh Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh tặng bức trướng cho Sở GD-ĐT nhân 

kỷ niệm 70 năm nền giáo dục cách mạng
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Bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng cơ sở trong việc lãnh đạo cơ 
quan chuyên môn, ngay đầu nhiệm kỳ và hàng năm, Đảng ủy đã xây dựng chương 
trình công tác, trong đó chú trọng công tác lãnh đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ 
chính trị. 

Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo cơ quan Sở GD&ĐT thực hiện công tác tham mưu 
Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 
về phát triển GD&ĐT; ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án 
nhằm nâng cao vai trò chỉ đạo của Đảng, quản lý Nhà nước và nâng cao chất lượng 
về GD&ĐT trên địa bàn tỉnh; cụ thể: Các chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng 
tâm của giáo dục cấp, ngành học đầu các năm học; kế hoạch thực hiện phổ cập giáo 
dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010- 2015, về xây dựng trường chuẩn quốc 
gia giai đoạn 2011- 2015, thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-
2020” và Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh; quy hoạch phát triển 
GD&ĐT tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020; chương trình hành động của Tỉnh ủy, 
kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết lần thứ VIII Ban Chấp hành TW 
Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,…”.

Chỉ đạo, tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả 
trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước về phát triển GD&ĐT; các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, 
Bộ GD&ĐT về công tác quản lý GD&ĐT trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu xây dựng ban 
hành các văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ các năm học.

Trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở GD&ĐT luôn đảm bảo sự 
lãnh đạo của Đảng bộ, thể hiện rõ vai trò của tổ chức Đảng trong lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chú trọng xây dựng, củng cố tập thể đoàn kết, phát huy 
vai trò lãnh đạo chi bộ, đảng bộ trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

Đảng uỷ, chính quyền trong cơ quan thực hiện nghiêm túc cơ chế phối hợp, cơ 
chế lãnh đạo, tạo được sự thống nhất, thông suốt trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 
giữa tổ chức đảng và chính quyền. Các chi bộ lãnh đạo phòng chuyên môn và công 
chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, công tác liên kết, phối hợp đảm 
bảo nhịp nhàng, thông suốt; cán bộ, đảng viên đã phát huy được vai trò tiên phong, 
gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo và thể hiện rõ chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kết quả lãnh chỉ đạo của Đảng bộ đối với cơ quan Sở GD&ĐT trong nhiệm kỳ 
qua đã giúp cho sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh phát triển đúng hướng trên cả ba mặt: 
Quy mô, chất lượng và hiệu quả; cụ thể là:

- Quy mô trường lớp các cấp, ngành học được duy trì và phát triển, đa dạng hóa 
các loại hình giáo dục, đáp ứng yêu cầu học tập cho con em nhân dân các dân tộc 
trong tỉnh. 
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- Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định; quan tâm chất lượng mũi nhọn, chú 
trọng việc phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng các đội tuyển, chính vì vậy nên hàng 
năm tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học 
bình quân đạt 60 - 65%, hàng năm có từ 2 - 3 trường THPT nằm trong danh sách 200 
trường có điểm thi đại học cao nhất cả nước; chất lượng học sinh giỏi quốc gia luôn 
duy trì kết quả tốt, trong 5 năm có 246 học sinh đạt giải (trong đó, 01 em học sinh 
đạt Huy chương Đồng OLIMPIC môn toán, 01 em  đạt Huy chương Đồng OLIMPIC 
môn hóa quốc tế) duy trì trong danh sách 15 tỉnh có tỷ lệ học sinh đạt giải cao của cả 
nước. Tham gia đầy đủ các kỳ thi, cuộc giao lưu các môn văn hóa, tin học, văn nghệ, 
thể dục, thể thao, an toàn giao thông, cuộc thi khoa học kỹ thuật,... các cấp học và 
đứng thứ hạng cao so với các tỉnh, thành phố.

- Chương trình kiên cố hoá trường lớp học được triển khai có hiệu quả, thực 
hiện mục tiêu kiên cố hóa, giải quyết tình trạng thiếu phòng học; hoàn thành về cơ 
bản tiến độ thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho GV giai 
đoạn 2008-2013. Hiện tại, toàn tỉnh có 573/915 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 232 
trường so với đầu nhiệm kỳ), đạt 58,8%.

- Công tác phổ cập GD tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS được duy trì ổn 
định và vững chắc; tỉnh thứ 6 hoàn thành công tác phổ cập GD mầm non cho trẻ em 
5 tuổi năm 2012.

Sở GD&ĐT liên tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra hàng năm, 
trong đó, 5 năm liền được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc, luôn dẫn đầu trong 
tốp 3/15 tỉnh cụm thi đua các khu vực miền núi, trung du phía bắc về chất lượng 
GD&ĐT.

Trong quá trình chỉ đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị, chúng tôi rút ra 
một số bài học kinh nghiệm sau:

- Cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của 
cấp ủy và đảng viên. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền.

- Phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên. Chi 
bộ và từng đảng viên phải chịu trách nhiệm đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của phòng chuyên môn. Lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo 
phẩm chất và năng lực cán bộ, đảng viên.

- Chú trọng việc chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ 
cán bộ, công chức chuyên nghiệp, lành nghề; chỉ đạo việc sắp xếp, phân công công tác 
theo vị trí việc làm. Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác của CB, ĐV.

- Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế làm việc, duy trì nghiêm túc có chất lượng sinh 
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hoạt các chi bộ hàng tháng, nâng cao vai trò lãnh đạo của chi ủy, chi bộ đối với các 
phòng, đơn vị.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các 
cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020; phát huy và nâng cao vai trò lãnh 
đạo của Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là chỉ đạo thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết TW 8 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Đảng bộ đã đề ra một số giải pháp thực 
hiện trong thời gian tới như sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền, quán triệt 
nâng cao sự nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng, CB, ĐV 
trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tạo sự thống nhất, 
đồng thuận trong đội ngũ CB, ĐV; quyết tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Hai là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên trong việc 
lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tiếp tục chỉ đạo, thực 
hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, đề án, dự án của Tỉnh uỷ, HĐND, 
UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT; đặc biệt là các chương trình hành động, kế hoạch của các 
cấp ủy đảng, chính quyền, của ngành thực hiện Nghị quyết TW 8 về “Đổi mới căn 
bản, toàn diện GD&ĐT,...”. 

Ba là, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong Đảng bộ vững vàng về 
lập trường tư tưởng chính trị, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có năng lực chuyên 
môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy định về 
vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Bốn là, chỉ đạo xây dựng và thực hiện đồng bộ, nghiêm túc cơ chế đối thoại, 
công khai dân chủ, động viên cán bộ, công chức tham gia giám sát cơ quan, đơn vị 
thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ 
ở cơ sở gắn với công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Năm là, chú trọng chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác sinh hoạt cấp ủy, 
chi, đảng bộ; nâng cao chất lượng và số lượng sinh hoạt chuyên đề. Tăng cường công 
tác kiểm tra của cấp ủy đối với chi bộ đảng trực thuộc.

Lãnh đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị là một trong những chức năng, 
nhiệm vụ  trọng tâm của một tổ chức cơ sở đảng. Trong nhiệm kỳ tới, phát huy 
các kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, khắc phục những tồn tại, hạn chế, Đảng bộ Sở 
GD&ĐT tiếp tục tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ, phát huy sức mạnh 
tập thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW 8 về “Đổi mới căn bản, toàn 
diện GD&ĐT,...”./.   
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NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN TỐT 
CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GDPL CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 
TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

(Tham luận của đồng chí Trần Thị Nhung - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp)

–––––––––––

Trong những năm gầy đây, nhất là từ khi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được 
ban hành và hệ thống pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tiếp tục 
được hoàn thiện, công tác PBGDPL ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của 
mình và được coi là bộ phận quan trọng trong hệ thống giáo dục chính trị, tư tưởng 
đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng. Với tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo các cấp, các 
ngành đã xác định đúng vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên truyền pháp luật đối với 
việc triển khai thực hiện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. 

Chính vì vậy, công tác phổ biến pháp luật đã có nhiều bước chuyển biến, đổi 
mới trong triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận. 
Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đều đặn, kịp thời công 
tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, trước hết cho cán bộ, công chức, viên chức, hội 
viên, thành viên, người lao động, học sinh, sinh viên thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt 
đối với một số nội dung quan trọng nổi bật trong thời gian qua như: Phổ biến, quán 
triệt về Hiến pháp, học tập nghị quyết của Đảng, tình hình Biển Đông, các văn bản 
luật mới được ban hành hoặc có hiệu lực, các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn 
nghiệp vụ của ngành, cơ quan, đơn vị, các văn bản có liên quan đến quyền và nghĩa 
vụ của công dân, các vấn đề liên quan đến chính quyền cơ sở, khu dân cư…Thời gian 
qua, các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức đã tổ chức được 37.881 cuộc tuyên truyền pháp 
luật cho 3.986 nghìn lượt người, phát hành miễn phí trên 4,2 triệu bản tài liệu. Thông 
qua các hoạt động PBGDPL của các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân được tiếp 
nhận thông tin về pháp luật thường xuyên, thậm chí hàng ngày, hàng giờ. Cùng với 
đó, từ sự đòi hỏi của nguyên tắc hiến định  “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật” 
cũng như sự phức tạp của đời sống kinh tế, xã hội, mỗi người dân dần hình thành và 
củng cố ý thức tự tìm hiểu pháp luật, chấp hành pháp luật nghiêm túc, biết sử dụng 
pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức đã nắm vững pháp luật, cập nhật được các văn bản 
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pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh 
công chức; nắm được các thông tin về tình hình thực hiện pháp luật; năng lực vận 
dụng, thi hành pháp luật được nâng lên một bước rõ rệt.

Trên tiến trình xây dựng 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, đặc biệt trong 
tình hình hiện nay, song song với 
việc xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, một trong những 
vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt 
là phải tăng cường hơn nữa công 
tác PBGDPL, mà trong phạm vi 
bài tham luận này, thay mặt cho 
Đoàn đại biểu Đảng bộ Sở Tư 
pháp, tôi chỉ xin đề cập đến một 
số giải pháp và kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối các cơ quan tỉnh.

Với đặc thù riêng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Khối các cơ quan 
tỉnh là đội ngũ những người có trình độ văn hóa pháp lý cao hơn so với mặt bằng 
chung dân trí pháp lý chung của tỉnh, có ý thức tuân thủ pháp luật nghiêm, hơn nữa 
là đội ngũ tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng, ban hành và thực thi các 
chính sách pháp luật. Vì vậy, phương thức, biện pháp và nội dung tuyên truyền, giáo 
dục pháp luật cho CB, ĐV, CC, VC Khối các cơ quan tỉnh cũng phải được lựa chọn 
đảm bảo phù hợp. Theo đó, để làm tốt công tác này, chúng tôi nhấn mạnh đến một số 
kinh nghiệm cũng như giải pháp quan trọng sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, lãnh đạo các 
cơ quan, đơn vị đối với công tác PBGDPL. Cụ thể là thông qua việc ban hành các 
nghị quyết, kế hoạch, chương trình, đề án triển khai công tác PBGDPL; đưa công 
tác PBGDPL thành nội dung thường xuyên trong chương trình hoạt động của cấp ủy 
đảng, cơ quan, coi đây là tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán 
bộ, đảng viên được giao nhiệm vụ. Kinh phí là một trong những yếu tố quan trọng 
trong triển khai thực hiện hoạt động và hiệu quả tuyên truyền, do vậy, các cấp ủy, 
lãnh đạo cơ quan cần quan tâm việc bố trí kinh phí cho nhiệm vụ này. Thường xuyên 
đánh giá, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác PBGDPL của cơ quan, 

Hội nghị triển khai các luật mới ban hành
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đồng thời xây dựng kế hoạch và biện pháp khắc phục những yếu kém, bất cập. Kinh 
nghiệm đã cho thấy, ở cơ quan, đơn vị nào có được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, 
ở đó, công tác PBGDPL luôn được duy trì và phát triển.

Hai là, cập nhật và thông tin thường xuyên, kịp thời các văn bản pháp luật cho 
cán bộ, đảng viên. Ngoài việc được cung cấp thông tin đầy đủ về các văn bản pháp 
luật điều chỉnh lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, cán bộ, đảng viên phải có ý 
thức tự tìm hiểu, học tập, cập nhật văn bản, tình hình thực hiện pháp luật đối với các 
lĩnh vực khác liên quan trực tiếp tới quyền và nghĩa vụ công dân, chế độ chính sách 
liên quan trực tiếp tới đời sống xã hội mà gia đình và bản thân là đối tượng thực hiện 
hoặc đối tượng thụ hưởng để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Để có 
được các thông tin trên, lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo xây dựng và vận hành tốt trang 
thông tin điện tử của cơ quan, trong đó thực hiện thường xuyên việc cập nhật văn bản 
pháp luật, tài liệu tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, đảng viên của ngành, tiến tới xử 
lý, theo dõi việc thực hiện văn bản thông qua hệ thống quản lý và điều hành văn bản.

Ba là, trong điều kiện cho phép, mời các chuyên gia trong các lĩnh vực pháp luật 
thực hiện các cuộc nói chuyện chuyên đề về tình hình thực thi pháp luật để mở mang 
hiểu biết pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nội dung này đặc biệt hữu ích đối với đội 
ngũ báo cáo viên pháp luật của cơ quan. 

Bốn là, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật theo chuyên đề hoặc theo chức danh 
nghề nghiệp. Hình thức này tuy phải đầu tư kinh phí, thời gian tương đối lớn, nhưng 
tạo được hiệu quả tuyên truyền hết sức đặc biệt, điều đó đã được kiểm nghiệm thông 
qua các cuộc thi chúng ta đã triển khai thời gian qua như: chung tay thực hiện cải 
cách hành chính, kiểm sát viên giỏi, tìm hiểu Hiến pháp, ... Thông qua công tác tổ 
chức thi tìm hiểu pháp luật, đã thu hút được sự quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, qua 
đó làm thay đổi nhận thức theo hướng tích cực đối với lĩnh vực được tuyên truyền.

Năm là, để phát huy ưu thế của từng cơ quan, đồng thời nâng cao mức độ, phạm 
vi ảnh hưởng của các hoạt động tuyên truyền pháp luật, các cơ quan cần xây dựng 
các mối quan hệ phối hợp với các cơ quan liên quan trong tổ chức các hoạt động 
PBGDPL. Trong thời gian qua, nhiều đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền 
với các cơ quan báo chí của tỉnh, trên cơ sở đó, Đài PT- TH tỉnh, Báo Phú Thọ đã 
duy trì thường xuyên 30 chuyên mục, chuyên trang, thông qua đó đã phản ánh toàn 
diện hoạt động thực thi pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều đơn vị 
tích cực ký kết các chương trình tổ chức hoạt động PBGDPL như Mặt trận Tổ quốc 
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với Công an tỉnh, Sở Tư pháp với Tỉnh Đoàn, Thanh tra tỉnh, giữa các ban, ngành 
của huyện, ... Kinh nghiệm cho thấy các hoạt động phối hợp luôn tạo được dư âm 
tốt sau mỗi hoạt động, tiết kiệm chi phí và lồng ghép thực hiện nhiều đề án, chương 
trình trong một hoạt động, do vậy tạo được hiệu quả tuyên truyền cao đối với nhiều 
đối tượng khác nhau. 

Sáu là, mỗi cơ quan, đơn vị cần xác định, lựa chọn một nội dung hoặc một thời 
điểm để tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật của ngành, tạo điểm nhấn 
trong năm. Thời gian vừa qua, nhiều cơ quan trong khối đã tổ chức các đợt cao điểm 
thông qua các tháng hành động, tháng cao điểm như ngành y tế, giao thông vận tải, 
lao động, đặc biệt là nhân dịp Ngày Pháp luật hàng năm... Ngoài việc tuyên truyền 
rộng rãi các chủ đề pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan 
tập trung tuyên truyền, cổ động trực quan thông qua tuyên truyền lưu động, diễu 
hành, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật trên các tuyến đường trung 
tâm của tỉnh, huyện, thành phố, thị xã, trụ sở các cơ quan, trường học. Nội dung pháp 
luật đã tránh được tình trạng hô khẩu hiệu hoặc chung chung, mà đã được thiết kế 
theo hướng cụ thể, dễ nhớ, thiết thực, gần gũi với mỗi gia đình, mỗi người dân, do 
vậy hiệu quả tuyên truyền rất cao.

Để đạt được hiệu quả của công tác PBGDPL là quá trình lâu dài, khó định tính, 
định lượng và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đến nay chưa có bộ tiêu chí nào đánh 
giá hiệu quả của công tác PBGDPL. Tuy nhiên, chúng ta có thể khẳng định, hoạt 
động phổ biến, giáo dục pháp luật đối với việc xây dựng, nâng cao ý thức pháp luật 
trong các tầng lớp nhân dân nói chung và đội ngũ CB, ĐV CC VC có ý nghĩa vô cùng 
quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam trong tình hình mới. Chúng ta tin tưởng rằng với hệ thống các văn bản chỉ 
đạo của Đảng và văn bản pháp luật của Nhà nước, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của 
các cơ quan, đơn vị trong Khối, công tác PBGDPL sẽ ngày càng phát triển, hiệu quả 
cao và đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ./.
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II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

KẾT QUẢ VÀ NHỮNG KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÔNG TÁC 
GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY
(Tham luận của đ/c Nguyễn Đăng Khoa - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh)

––––––––––

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ 
Khối cơ quan tỉnh Phú Thọ tiếp tục có nhiều đổi mới, có chiều sâu, cơ bản đáp ứng 
được những yêu cầu của thực tiễn, thể hiện ở những nét lớn đó là: Công tác chính trị 
tư tưởng trong nhiệm kỳ đã bám sát và cụ thể hóa nhiệm vụ của TW và của Tỉnh ủy, 
lấy việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách 
về xây dựng Đảng hiện nay” làm trọng tâm, qua đó đã triển khai một cách đồng bộ từ 
Đảng bộ đến cơ sở và từng chi bộ, đảng viên, coi đó là đợt sinh hoạt chính trị lớn và 
sâu rộng. Phương thức tổ chức chặt chẽ từ đảng viên đến chi bộ, đồng thời tập trung 
kiểm điểm sâu ở các cấp ủy đảng và người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp 
gắn với việc liên hệ cụ thể từng cấp, từng ngành với ba vấn đề trọng tâm được đề cập 
trong Nghị quyết TW4 khóa XI, sau kiểm điểm, Đảng bộ Khối tiếp tục chỉ đạo sâu sát 
về khắc phục sửa chữa khuyết điểm, đồng thời xác định việc tự phê bình và phê bình 
theo tinh thần Nghị quyết TW4 trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi tổ chức 
đảng và đảng viên để phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái, tự chuyển hóa về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống trước những mặt trái của cơ chế thị trường hiện nay. Bên 
cạnh đó, Đảng bộ Khối đã có sự chỉ đạo sâu sát và tích cực về việc thực hiện Chỉ thị 
số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đến nay việc sinh hoạt theo các chủ 
đề về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên 
trong tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Việc tổ chức học tập các nghị quyết, kết 
luận của Ban Chấp hành Trung ương và các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy được triển 
khai kịp thời từ Đảng bộ Khối đến cơ sở. Công tác giáo dục truyền thống luôn được 
quan tâm thông qua việc tổ chức kỷ niệm, tổ chức hội thao truyền thống hoặc chỉ đạo 
cơ sở tổ chức truyền đạt tài liệu đề cương tuyên truyền có chất lượng. Công tác tuyên 
truyền phổ biến tình hình thời sự trong nước, quốc tế được quan tâm thông qua các 
hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy hoặc tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại Đảng bộ Khối 
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và chi, đảng bộ cơ sở với nhiều 
thông tin thời sự chính thống, có 
nội dung phong phú và bổ ích qua 
đó định hướng đúng đắn, kịp thời 
về chính trị tư tưởng cho cán bộ, 
đảng viên trong Khối. 

Bên cạnh những ưu điểm là 
chủ yếu, trong công tác thông tin 
tuyên truyền cũng còn bộc lộ một 
số tồn tại như Báo cáo chính trị đã 
chỉ ra như việc nắm bắt và định 
hướng dư luận xã hội còn thiếu 
chủ động, công tác tuyên truyền 
có lúc, có việc còn đơn giản, hiệu 
quả hạn chế, chưa phát huy vai 
trò tuyên truyền trực tiếp ở cơ sở, việc quán triệt chỉ thị, nghị quyết ở một số cơ sở 
còn chậm, chưa sâu sắc.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo chính trị nêu lên trong 
nhiệm kỳ 2015-2020 đó là “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất 
đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ 
năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao”. Báo cáo chính trị cũng yêu cầu công tác 
chính trị tư tưởng phải tiến hành thường xuyên, ngăn chặn biểu hiện tự diễn biến, tự 
chuyển hóa, triển khai thực hiện có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả các chuyên đề 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Như vậy, có thể thấy nhiệm 
vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng là rất lớn và quan trọng nhưng cũng đầy khó 
khăn, thách thức, nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay. Với những kinh 
nghiệm từ cơ sở, là người trực tiếp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng 
trong nhiều năm qua, tôi xin đề xuất một số kinh nghiệm, giải pháp nhằm làm rõ 
thêm tinh thần của Báo cáo chính trị như sau:

- Thứ nhất, cần xác định rõ vị trí, vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ và ý nghĩa của 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình hiện nay.

Có thể nhận thấy, công tác tư tưởng và chính trị có vị trí hết sức quan trọng đối 
với bất kỳ một đảng phái chính trị nào bởi nó là một trong những công cụ tập hợp 
quy tụ các thành viên của đảng đó và tập hợp quần chúng, chính trị tư tưởng thống 
nhất sẽ trở thành sức mạnh vật chất to lớn. Trong thời đại bùng nổ thông tin và toàn 

Đ/c Nguyễn Đăng Khoa - Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng hoa 

và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia cuộc thi
chúng tôi là kiểm sát viên
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cầu hóa thì công tác đó càng trở nên quan trọng, do đó hầu hết các quốc gia đều có 
chiến lược thông tin tuyên truyền dựa trên hệ tư tưởng của họ để truyền bá ra bên 
ngoài coi đó là động lực hỗ trợ phát triển kinh tế và là sức mạnh mềm của mỗi quốc 
gia. Do đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng hiện nay không chỉ bó hẹp phạm vi 
giáo dục, truyền đạt cho cán bộ, đảng viên về các chỉ thị, nghị quyết một cách cứng 
nhắc, một chiều mà cần tập trung trên diện rộng về nội dung và hình thức qua đó để 
rút ra những vấn đề cốt lõi bản chất nhất đó là: Phải làm cho cán bộ, đảng viên nhận 
thức một cách tương đối có hệ thống những tư tưởng khoa học Mác- Lênin cũng như 
những tư tưởng cổ điển hoặc hiện đại và tiên tiến về tự nhiên, xã hội và tư duy từ 
đó có nhãn quan khoa học đúng đắn trong việc tiếp cận nghiên cứu  một cách có hệ 
thống về tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng cũng như những 
vấn đề lớn của thời đại đã và đang đặt ra và điều quan trọng là gắn được những vấn 
đề đó với nhiệm vụ và công việc cụ thể của từng ngành cũng như từng tổ chức thuộc 
Đảng bộ cơ quan.

Việc giáo dục truyền thống là những chủ đề thường xuyên năm nào cũng làm, 
với rất nhiều chuyên đề tuyên truyền. Tuy nhiên trên thực tế hầu hết các sự kiện lịch 
sử trọng đại năm nào cũng được nhắc lại. Tôi thiết nghĩ cần phải đổi mới mạnh mẽ 
hơn nội dung này. Nhân dịp những sự kiện truyền thống cần đặt ra một số cuộc tọa 
đàm ở quy mô cơ sở hoặc cấp Đảng bộ Khối để qua đó rút ra những giá trị cốt lõi 
nhất của sự kiện đặt trong bối cảnh lịch sử lúc đó cũng như những giá trị vượt thời 
gian của sự kiện và giá trị hiện nay. Có như vậy, chúng ta mới khắc phục được sự sơ 
cứng trong giáo dục truyền thống.

- Thứ hai, cần nâng cao tầm nhìn cũng như năng lực tổ chức và phương pháp 
giáo dục chính trị tư tưởng.

Như trên đã đề cập, thông tin trên các lĩnh vực của đời sống - xã hội ngày nay 
đến rất nhanh và vô cùng đa dạng, đa chiều, trong đó có thông tin chính thống và 
không chính thống, thông tin chính xác và thông tin sai lệch. Do vậy, để có sự định 
hướng đúng đắn về chính trị, tư tưởng cần có sự chủ động rất cao và sự tích lũy, 
xử lý tốt thông tin từ các cấp ủy, cần tăng cường công tác tuyên truyền miệng ở cơ 
sở. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu thì người truyền đạt tại cơ sở phải có quá trình 
tích lũy thông tin và làm tốt công tác chuẩn bị. Với kinh nghiệm nhiều năm thực 
hiện công tác này, tôi nhận thấy, trước hết đồng chí Bí thư cấp ủy cơ sở phải làm 
tốt việc lĩnh hội các thông tin tuyên truyền qua các cuộc tổ chức học tập chính thức 
của đảng bộ cấp trên hoặc những buổi nghe thời sự có chất lượng, qua đó ghi chép 
đầy đủ thông tin, đồng thời tự mình bổ sung thêm những vấn đề mới mà mình cho 
là cần thiết, tìm hiểu, đánh giá tính chính xác của thông tin, biết làm mới những 
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thông tin đã cũ thông qua phân tích ở những góc độ khác nhau, gắn với các sự kiện 
khác nhau, từ đó làm cho cán bộ, đảng viên cảm nhận không thấy nhàm chán hoặc 
lặp lại một cách sơ cứng qua đó để cán bộ, đảng viên nhận thấy những thông tin 
đó có thể tìm trên mạng Internet cũng có nhưng không được phân tích một cách hệ 
thống như ở hội nghị trực tiếp.

- Thứ ba, thực tiễn cho thấy, để thành công trong công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng tại cơ sở, bên cạnh việc nắm vững lý luận khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng thì người truyền đạt cần phải có nhiều 
kiến thức tổng hợp khác gồm nhiều lĩnh vực tự nhiên, xã hội bao gồm các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, xã hội, lịch sử, địa lý, đối ngoại, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tâm 
lý. Muốn vậy, người truyền đạt phải có vốn hiểu biết phong phú qua đào tạo và tự 
đào tạo trau dồi, bởi để có một vài giờ đồng hồ đứng trên bục giảng muốn nói được 
một phải có vốn kiến thức gấp nhiều lần mới đủ tự tin và chủ động, mặt khác, phải 
có tình cảm với cán bộ, đảng viên với tư cách là những khán giả. Người truyền đạt 
phải có tâm, có tầm với mong muốn cung cấp cho họ có được những thông tin tốt 
nhất có giá trị nhất giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao hiểu biết cũng như phương 
pháp luận trong thực tiễn.

- Thứ tư, trong nhiệm kỳ qua, các cấp đảng bộ cấp trên đã tổ chức được nhiều 
hội nghị chuyên đề có chất lượng cao. Từ cơ sở, chúng tôi luôn mong muốn Tỉnh ủy, 
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức được nhiều hơn nữa các hội nghị chuyên đề, 
trong đó mời các chuyên gia, những chính khách có vốn hiểu biết sâu sắc về một lĩnh 
vực hoặc nhiều lĩnh vực để cung cấp cho báo cáo viên ở cơ sở nhiều thông tin trên 
các lĩnh vực, qua đó để chúng tôi, những người trực tiếp làm công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng tại cơ sở có thêm thông tin, kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác thông 
tin tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, góp phần cùng Đảng bộ Khối thực hiện tốt 
những định hướng lớn đã đặt ra.

Với bề dày truyền thống cũng như những điều kiện thuận lợi ở cấp Đảng bộ 
Khối các cơ quan tỉnh, chúng ta có thể tin tưởng rằng công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng, thông tin tuyên truyền ngày càng đạt hiệu quả cao trong thời gian tới./.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC 
Ở ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ
(Tham luận của đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh)

––––––––––

Đào tạo lý luận chính trị là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên trong công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng 
và tổ chức xây dựng Đảng, góp 
phần nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu cho tổ chức 
Đảng và từng đảng viên.

Là Đảng bộ mang đậm 
nét đặc thù, tổ chức cơ sở Đảng 
trong Đảng bộ Khối các cơ 
quan tỉnh Phú Thọ là các cơ 
quan Đảng, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể 
cấp tỉnh có nhiệm vụ làm công 
tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân tỉnh về lãnh đạo, quản lý, 
điều hành sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, 
chính quyền và Mặt trận, đoàn thể tỉnh Phú Thọ. 

Trong những năm qua, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ lãnh 
đạo và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Trường Chính trị tỉnh hoàn thành xuất sắc 
công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Trước nhu cầu đào tạo Trung cấp LLCT-HC ngày càng nâng cao của các chi bộ, 
đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy - Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh đã nhận 
thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc giúp Đảng bộ khối thực hiện nhiệm vụ đào 
tạo và cấp bằng Trung cấp LLCT-HC cho cán bộ, đảng viên trong khối.

Chính vì vậy, Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường đã sớm bàn bạc, thống nhất 
với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong việc khảo sát, đánh giá nhu cầu và xây dựng 
kế hoạch đào tạo hàng năm cùng với kế hoạch đào tạo chung của các huyện, thị, 
thành ủy và Đảng bộ trực thuộc trong toàn tỉnh. Do đó, từ năm 2010 đến nay, Trường 
Chính trị tỉnh đã phối hợp với Đảng ủy khối mở được 12 lớp Hoàn thiện Trung cấp 
LLCT và Trung cấp LLCT - HC với tổng số 1.132 học viên. Hiện nay, có 09 lớp đã 
tốt nghiệp với 868 học viên được cấp bằng, trong đó, tỷ lệ học viên xếp loại khá, giỏi 
là hơn 80%. Công tác quản lý, phục vụ ngày càng chặt chẽ, chất lượng giảng dạy, kết 

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, 
Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
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quả học tập, tốt nghiệp năm sau cao hơn năm trước. Các học viên sau khi tốt nghiệp 
đều đạt mục tiêu đào tạo trên cả 3 mặt: Tri thức, năng lực thực hành và phẩm chất 
chính trị; giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các chi bộ, đảng bộ cơ sở nâng cao bản 
lĩnh, trình độ LLCT, nhân cách và kỹ năng lãnh đạo, quản lý để có thể hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, là qua đào tạo chương trình Trung cấp LLCT-
HC (đạt chuẩn về trình độ LLCT), cùng với sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, nhiều 
đồng chí học viên đã được bổ nhiệm, đề bạt vào các cương vị lãnh đạo quản lý, tham 
gia cấp ủy của các chi bộ, đảng 
bộ cơ sở. Tổng kết nhiệm kỳ 
2010–2015, Đại hội Đảng bộ 
Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 
XVII, đánh giá kết quả mở lớp 
Trung cấp LLCT-HC đã đạt và 
vượt mức rất cao (vượt 400% 
so với chỉ tiêu Đại hội đề ra).

Nguyên nhân thành công 
trước hết là được sự quan 
tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện 
của Thường trực Tỉnh ủy, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy trong công 
tác đào tạo cán bộ, có quy định 
đạt chuẩn về trình độ LLCT 
trước khi giới thiệu vào quy 
hoạch, đề bạt, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị của 
tỉnh. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh và Ban Thường vụ Đảng bộ khối 
các cơ quan tỉnh đã bám sát yêu cầu chuẩn hóa cán bộ của Tỉnh ủy, chủ động tích cực 
làm tốt công tác tham mưu mở lớp, nắm chắc nhu cầu đào tạo của các chi bộ, đảng 
bộ cơ sở trong khối để phân bổ chỉ tiêu hợp lý và đề nghị các cơ quan tạo điều kiện 
thuận lợi về thời gian và kinh phí để cán bộ yên tâm học tập. Trong quá trình đào tạo 
luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình, nâng cao chất lượng giảng 
dạy, triển khai chặt chẽ quy chế chuyên môn và công tác quản lý nề nếp học tập của 
học viên.

Đối với Đảng bộ Khối, xuất phát từ thực tiễn 100% học viên có trình độ đại học 
trở lên, được sự giúp đỡ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Giám 
hiệu Trường Chính trị tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch và chủ động, tham mưu, đề 
xuất với Thường trực Tỉnh ủy và Lãnh đạo Học viện cho phép triển khai chương trình 
Hoàn thiện Trung cấp LLCT-HC cho đối tượng học viên trên. Chương trình hoàn 
thiện được xây dựng theo hướng kế thừa kiến thức LLCT đã được học ở đại học, bổ 
sung nội dung mới của chương trình trung cấp hiện hành. Do đó, đã rút ngắn được 
thời gian lên lớp, tiết kiệm kinh phí và tạo thuận lợi cho học viên. Bên cạnh đó, lãnh 
đạo cấp ủy, chính quyền của 59 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ khối đã luôn quan 
tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đi học về thời gian, kinh phí, sắp xếp 
công việc, động viên cán bộ nỗ lực học tập. Các đồng chí cán bộ, đảng viên được cử 

Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Hành chính 
khóa 9 
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đi học tuyệt đại đa số đều thể hiện sự cố gắng, nỗ lực cao, phát huy tinh thần cầu thị, 
sáng tạo, ham học hỏi, phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập.

Bước vào nhiệm kỳ 2015-2020, để thực hiện tốt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ lần thứ  XVIII đề ra là 70% cán bộ, đảng 
viên khối các cơ quan tỉnh có trình độ Trung cấp LLCT trở lên, công tác phối hợp 
trong đào tạo cán bộ giữa Trường Chính trị tỉnh và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cần 
tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, hàng năm sớm xây dựng kế hoạch và tham mưu cho Thường trực Tỉnh 
ủy phê duyệt để chủ động mở lớp Trung cấp LLCT-HC đạt và vượt kế hoạch dự kiến 
(mỗi năm mở từ 1 đến 2 lớp).

Hai là, thực hiện thật tốt các khâu của quá trình đào tạo: Đảm bảo nội dung, 
nâng cao chất lượng giảng dạy; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng 
tích cực, hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn, đặc biệt là việc nghiên cứu sâu và vận 
dụng nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XII vào giảng dạy. Tiếp tục đổi mới và chỉ đạo chặt chẽ việc 
thi hết môn và thi tốt nghiệp để đảm bảo “học thực chất, thi thực chất”. Kết thúc mỗi 
khóa học Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy khối các 
cơ quan tỉnh tiếp tục tổ chức tốt việc đánh giá, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, quản 
lý, giảng dạy và học tập của lớp học để tiếp thu và vận dụng ngay trong khóa học 
sau, tạo thuận lợi đẩy nhanh tiến độ để mở lớp và đảm bảo chất lượng đào tạo, khóa 
sau tốt hơn khóa trước, đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu về cán bộ trong thời kỳ mới.

Ba là, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện tốt 
việc quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, bố trí công việc hợp lý để cán bộ 
yên tâm học tập, lấy kết quả học tập là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại 
cán bộ, đảng viên hàng năm.

Bốn là, tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cấp ủy cơ sở trong việc 
điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo Trung cấp LLCT-HC và quản lý học viên trong 
quá trình học tập. Đặc biệt là gắn đào tạo với quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, quan tâm 
tạo điều kiện để cán bộ có điều kiện rèn luyện và phát triển trưởng thành sau khi tốt 
nghiệp trở về cơ quan công tác.

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo chương trình Trung cấp LLCT-HC, cho 
cán bộ, đảng viên khối các cơ quan tỉnh nói riêng và trong toàn tỉnh nói chung là 
nhiệm vụ chính trị quan trọng của cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh. Kết quả 
đào tạo đã góp phần chuẩn hóa trình độ LLCT cho cán bộ đương chức và dự nguồn 
các chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh. Chất lượng đội ngũ 
cán bộ là điều kiện quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu và chủ đề của Đại 
hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra là: “Nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp; khai 
thác tốt tiềm năng, lợi thế và các giá trị lịch sử, văn hóa vùng đất Tổ, phấn đấu xây 
dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du 
và miền núi Bắc Bộ”./.
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NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, KINH NGHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT 
GIẢI PHÁP TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 CỦA 

BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ 
LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

(Tham luận của đ/c Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc
Sở Thông tin truyền thông)

–––––––––– 

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí 
Minh là sự kết tinh những truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc ta và 
tinh hoa văn hoá của nhân loại, là 
tài sản tinh thần vô giá mà Người 
để lại cho toàn Đảng và toàn dân 
tộc Việt Nam. Việc kế thừa, phát 
huy, vận dụng tư tưởng đạo đức 
của Người có ý nghĩa to lớn trong 
sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ 
quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Vì vậy Đảng ta đã thực hiện 
nghiên cứu, tuyên truyền, giáo 
dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí 
Minh từ rất sớm, dưới nhiều hình thức, trong từng thời kỳ cách mạng khác nhau. 
Để toàn Đảng, toàn dân nhận thức toàn diện và sâu sắc hơn về những nội dung cơ 
bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người, ngày 14/5/2011 Bộ 
Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sau một thời gian triển khai thực hiện, việc 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị 
sâu rộng, tác động tích cực đến đời sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn 
Đảng, toàn dân ta về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; đẩy 
lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh 
vực, vừa mang yếu tố kỹ thuật, vừa mang tính tư tưởng, bên cạnh đó các lĩnh vực 

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Chinh - PGĐ Sở Thông tin 
& Truyền thông tham luận tại Đại hội
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ngành quản lý có tốc độ phát triển nhanh, vì vậy Đảng ủy Sở xác định việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng để xây 
dựng đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cơ quan vững mạnh, đưa ngành thông 
tin và truyền thông phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, với mục tiêu làm cho toàn thể cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản 
và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó 
chuyển biến thành hành động trong lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được 
giao, Đảng bộ Sở đã chỉ đạo triển khai Chỉ thị 03-CT/TW một cách nghiêm túc, có 
hiệu quả, bằng những việc thiết thực, gần gũi với đời sống, công tác, sinh hoạt hàng 
ngày của cán bộ, đảng viên và quần chúng. 100% các chuyên đề học tập tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ Sở triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, 
phong phú, với sự tham gia của trên 99% cán bộ, đảng viên, quần chúng như: Học tập 
trực tuyến; đăng tải nội dung các chuyên đề, các tác phẩm của Bác trên Cổng Giao 
tiếp điện tử tỉnh; tham gia viết bài tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh. Chỉ đạo các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt hàng tháng.

Chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh gắn với điều kiện 
thực tiễn của ngành, trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực 
hiện tốt cơ chế “Một cửa”, “Một cửa điện tử”, tích cực nghiên cứu khoa học, xây 
dựng văn bản quản lý ngành. Việc tổ chức ký cam kết thực hiện chuẩn mực cho cán 
bộ, đảng viên, quần chúng được triển khai nghiêm túc, với 100% cán bộ, đảng viên, 
quần chúng tham gia. Hàng năm, các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt việc đăng ký thi 
đua, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí, Sở đã chỉ đạo đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” trên Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh, hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Thông qua 
công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của toàn 
xã hội trong học tập và làm theo Bác.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả, Đảng 
bộ Sở đã nghiêm túc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán 
bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trong tác phong, lối 
sống, trong thực hiện nhiệm vụ theo cương vị công tác; kiên quyết đấu tranh với những 
biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây 
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phiền hà nhân dân. Tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, các chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua đang được triển khai thực hiện, với 
chức trách nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng; làm tốt công tác tư tưởng, 
định hướng cho cán bộ, đảng viên trước những vấn đề liên quan đến an ninh, chính trị 
của đất nước; trong đó chú trọng kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.  Quan tâm sửa đổi lề 
lối làm việc theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực 
như tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng xe...; phát huy dân chủ ở 
cơ sở bằng việc bàn bạc, thống nhất các chương trình, kế hoạch công tác tại các cuộc 
họp giao ban của cơ quan.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, không ngừng nâng cao nhận 
thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng 
viên và quần chúng trong cơ quan. Nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất 
nước và của tỉnh, đã làm tốt công tác tuyên truyền về truyền thống yêu nước của dân 
tộc; về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua 
đó bồi dưỡng, vun đắp trong cán bộ, đảng viên, quần chúng về lòng tự tôn dân tộc, 
làm sâu sắc hơn nhận thức về cuộc đời, tư tưởng, con đường cách mạng mà Bác Hồ 
đã lựa chọn. Đồng thời quan tâm lựa chọn chi bộ làm đơn vị chỉ đạo điểm về học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh 
nghiệm và bình xét tập thể, cá nhân có thành tích tốt để biểu dương, khen thưởng. 
Các tập thể và cá nhân được biểu dương khen thưởng thật sự là những gương điển 
hình xuất sắc, có những việc làm thiết thực, hiệu quả trong việc làm theo tư tưởng, 
tấm gương đạo đức, phong cách của Bác. 

Sau một thời gian thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03-CT/TW, học tập và làm theo 
Bác đã trở thành việc làm thường xuyên trong toàn cơ quan. Cán bộ, đảng viên đã 
trở thành những tấm gương trong học tập nâng cao trình độ nhận thức về chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; trong rèn luyện 
bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và tác phong trong công việc, từ đó có sự lan tỏa 
trong quần chúng. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lao động 
trong cơ quan được nâng lên rõ rệt, thể hiện ở thái độ luôn làm hết việc chứ không 
hết giờ. Tính chủ động trong tham mưu, đề xuất, thực hiện nhiệm vụ có nhiều đổi 
mới, sáng tạo. Ý kiến đóng góp, phê bình đối với đồng chí, đồng nghiệp luôn thẳng 
thắn, chân thành, người được góp ý thể hiện tinh thần cầu thị, tiếp thu để sửa chữa 
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khuyết điểm. Việc tự học tập, nghiên cứu các chủ trương, chính sách, pháp luật của 
Đảng và Nhà nước để vận dụng vào công việc đã được nâng lên. Dân chủ trong cơ 
quan được phát huy... qua đó đã góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính 
trị của ngành. Kết quả, liên tục trong các năm 2010, 2011, 2012, 2014, Sở được Bộ 
Thông tin và Truyền thông tặng cờ “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua”; 
năm 2014 Sở được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2013 được công nhận 
là “Cơ quan văn hóa”. Liên tục từ năm 2010 – 2014, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền 
thông được xếp loại Đảng bộ trong sạch vững mạnh, trong đó, năm 2012 đạt trong 
sạch vững mạnh tiêu biểu. Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Đảng bộ 
Sở Thông tin và Truyền thông đã được Tỉnh ủy Phú Thọ tặng Bằng khen; Đảng ủy 
Sở đã khen thưởng cho 04 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong tổ chức và thực 
hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Trên cơ sở đánh giá những kết quả, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện 
Chỉ thị 03-CT/TW tại Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông, để tiếp tục triển khai 
thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 
trong thời gian tới đạt hiệu quả, theo tôi cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay. Tăng cường 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; nêu cao vai trò tiên phong gương 
mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong thực hiện Chỉ thị 
03-CT/TW.

Hai là, chú trọng lựa chọn các nội dung phù hợp để chỉ đạo, tổ chức sinh hoạt 
chuyên đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đoạn, từng thời điểm. Tiếp tục 
rà soát, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên 
và quần chúng. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện học tập và làm 
theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh ở mỗi cấp, mỗi ngành bảo đảm 
thiết thực, hiệu quả.

Ba là, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân. Chú trọng tuyên truyền những cách làm sáng 
tạo, hiệu quả, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo phong cách 
của Bác Hồ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân, góp phần củng cố 
niềm tin của nhân dân với Đảng.

Bốn là, xây dựng những điển hình về ý thức tự học tập nâng cao trình độ lý luận 
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chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; trong rèn luyện đạo đức; tiên phong, chủ động 
sáng tạo, không ngừng cải tiến phương pháp và lề lối làm việc nhằm đem lại hiệu quả, 
chất lượng công việc ngày một cao. Kịp thời biểu dương, nhằm động viên những nhân 
tố tích cực, tạo không khí phấn khởi học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên 
và quần chúng.

Năm là, quan tâm tổ chức tập huấn cho Bí thư cấp ủy với hình thức phù hợp để 
tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, học tập chuyên đề sâu sắc hơn. Tăng cường công 
tác kiểm tra, đôn đốc cơ sở nhằm tạo sự chuyển biến, tiến bộ mạnh mẽ, toàn diện trong 
thực hiện bước “làm theo” tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối 
với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt 
Nam, đồng thời tạo ra những thuận lợi và những thử thách mới đối với mỗi chúng ta. 
Hơn lúc nào hết, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một 
trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống 
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm lành mạnh xã hội, góp phần giữ vững sự 
ổn định chính trị, xã hội, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững./.
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MỘT SỐ KẾT QUẢ, KINH NGHIỆM TRONG THỰC HIỆN 
NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA 

TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, 
ĐẢNG VIÊN GẮN VỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 

CỦA CỤC THUẾ TỈNH
(Tham luận của đồng chí Hoàng Văn Đài - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục thuế tỉnh)

––––––––

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Phú Thọ là tổ chức cơ sở Đảng 
trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh, có chức năng 
lãnh đạo cán bộ, đảng viên cơ quan Cục Thuế thực hiện chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thu thuế, phí, lệ phí và 
các khoản thu khác của ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
theo qui định của pháp luật.

Hiện nay, Đảng bộ Cục Thuế có 12 chi bộ phòng 
chức năng chuyên môn, có tổng số 134 đảng viên/144 
CBCC, NV (chiếm 93%). Trong đó, đảng viên trẻ: 25 
đ/c (chiếm 18,6%); đảng viên nữ: 52 đ/c (chiếm 38,8%); 

đảng viên là cựu chiến binh: 27 đ/c (chiếm 20,1%). Về trình độ đào tạo: đảng 
viên có trình độ đại học trở lên: 123 đ/c (chiếm 91,8%); đảng viên có trình độ lý 
luận chính trị cao cấp, cử nhân: 31 đ/c (chiếm 23,1%), đảng viên có bằng Trung 
cấp lý luận chính trị: 28 đ/c (chiếm 20,9%). 

Là Đảng bộ có số lượng đảng viên đông, có trình độ chuyên môn và nhận thức 
chính trị tốt, được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, một số đồng chí đã trải qua 
chiến đấu tại các chiến trường, đã góp phần xương máu trong chiến tranh bảo vệ Tổ 
quốc. Nhìn chung, cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, ý 
thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, luôn tích cực đóng 
góp xây dựng tập thể cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. 

Trong các năm qua, Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN, 
được Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh công nhận đạt TSVM tiêu biểu liên tục 10 năm 
liền, được BTV Tỉnh uỷ tặng cờ Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm 
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(2005-2009) và tặng Bằng khen về thành tích Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu 
biểu 5 năm (2010- 2014).

Trong nhiều nguyên nhân để đạt được kết quả trên, có nguyên nhân quan trọng 
quyết định đó là: Lãnh đạo cơ quan và Đảng uỷ thường xuyên quan tâm chú trọng 
quán triệt thực hiện việc “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ 
sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của Cục Thuế”, với mục tiêu và một số giải pháp sau đây: 

- Mục tiêu đề ra hàng năm:

1. 100% đảng viên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công, chấp 
hành nghiêm kỷ luật lao động, quy định về những điều đảng viên không được làm.

2. 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Số Chi bộ TSVM đạt 90% trở lên. 
Giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM, cơ quan văn hoá. Lãnh đạo các tổ chức đoàn 
thể đạt danh hiệu vững mạnh.

3. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95 % trở lên, không 
có đảng viên vi phạm tư cách.  

- Một số giải pháp chủ yếu:

1. Phổ biến, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, các quy định của ngành,... đến tất cả cán bộ, đảng viên. Chú trọng 
và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống theo tấm gương 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng cường kỷ luật lao động, tác phong, thái độ làm việc, 
giao tiếp văn minh lịch sự, phục vụ tốt người nộp thuế. Thực hiện tốt quy định văn 
hoá công sở và đạo đức cán bộ thuế. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử 
dụng kinh phí, tài sản của cơ quan, trong hội họp, làm việc và sinh hoạt. 

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên. Chú trọng 
thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên.

3. Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ theo quy 
định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Thực hiện tốt chương trình, kế 
hoạch cải cách - hiện đại hoá Ngành thuế, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

4. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan. Các đoàn thể tích cực, 
chủ động xây dựng chương trình công tác và phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt 
động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN, chăm lo đời sống 
vật chất và tinh thần cho CB, CC,VC, xây dựng cơ quan văn hoá.
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5. Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, của Uỷ ban kiểm tra. Thực hiện 
nghiêm túc, khách quan việc đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên theo quy định.

- Tổ chức thực hiện: 

1. Cán bộ lãnh đạo (gồm lãnh đạo Cục và lãnh đạo phòng), các đ/c UVBCH 
Đảng bộ, cấp uỷ các chi bộ phải nêu cao và phát huy vai trò trách nhiệm của mình 
trong công tác và sinh hoạt, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và 
gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, các quy định của ngành, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, của 
BCH Đảng bộ.

2. Hàng quý, vào kỳ họp tháng đầu quý sau của Đảng uỷ, Bí thư các chi bộ báo 
cáo Đảng uỷ về: Tình hình tư tưởng chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn, ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức và chấp hành kỷ luật của cán bộ, 
đảng viên; việc phổ biến, quán triệt các văn bản, chỉ thị nghị quyết... theo yêu cầu 
của Đảng uỷ, của Cục Thuế. Định hướng lãnh đạo thực hiện và nhiệm vụ trọng tâm 
của quý sau. 

3. Cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc học tập nâng cao nhận thức 
lý luận chính trị, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Các buổi học tập chỉ thị, nghị quyết, sinh hoạt của Đảng bộ, BTV Đảng ủy đều 
giao Tuyên giáo phối hợp Bí thư các chi bộ theo dõi, kiểm tra, tổng hợp danh sách 
cán bộ, đảng viên không dự học tập, sinh hoạt, nguyên nhân, lý do và các trường hợp 
tham gia học tập nhưng ý thức chưa nghiêm túc, không có sổ tay ghi chép,... báo cáo 
BTV Đảng uỷ xem xét, phân loại chất lượng đảng viên theo quy định và gắn với đánh 
giá xếp loại cán bộ hàng quý, hàng năm.

4. UBKT tham mưu, chỉ đạo cấp uỷ các chi bộ thực hiện có hiệu quả công tác 
giám sát, kiểm tra việc chấp hành tổ chức sinh hoạt đảng, quản lý đảng viên, việc 
thực hiện nhiệm vụ của đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

5. Trưởng các đoàn thể (CĐ, ĐTN, CCB): Chủ động, tích cực tham mưu, đề 
xuất, tổ chức thực hiện các hoạt động văn nghệ, thể thao vào những thời gian và 
phạm vi phù hợp, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, 
đảng viên. 

Với việc quán triệt và thực hiện các mục tiêu, giải pháp tích cực và cụ thể như 
nêu trên, kết thúc nhiệm kỳ 2010- 2015, Đảng bộ Cục Thuế đã lãnh đạo, tổ chức thực 
hiện hoàn thành xuất sắc mục tiêu đã đề ra trong toàn nhiệm kỳ. Tổng thu nội địa tính 
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cân đối 5 năm 2010- 2014 đạt 12.973 tỷ đồng, vượt 28% so với dự toán pháp lệnh; 
riêng số thu tính cân đối ngân sách tỉnh (trừ tiền sử dụng đất) vượt trên 600 tỷ đồng. 
Tốc độ tăng thu bình quân hàng năm là 20%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011- 2015 đề ra. Triển khai đồng bộ các chính sách thuế và 
các giải pháp cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi cho người 
nộp thuế; thực hiện tốt cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, công khai, minh 
bạch thủ tục hành chính thuế; mở rộng khai thuế và nộp thuế điện tử góp phần giảm số 
giờ làm thủ tục về thuế cho người nộp thuế từ 537 giờ xuống còn 167 giờ/năm. Triển 
khai áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001: 2008 trong quản lý thuế; tích cực xây dựng và triển khai các phần mềm ứng 
dụng CNTT nhằm hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Triển khai có hiệu 
quả các đề tài khoa học và các sáng kiến cải tiến. Trong 5 năm 2010- 2014, có 03 đề 
tài cấp cơ sở; 10 sáng kiến cấp Tổng cục Thuế, 114 sáng kiến cấp Cục Thuế và nhiều 
sáng kiến cấp cơ sở được áp dụng vào thực tế đã góp phần hiện đại hóa và nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý thuế.

Về công tác xây dựng Đảng: Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ và 100 % chi bộ đều 
đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở 
lên, trong đó có trên 96% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; chọn cử 
17 quần chúng ưu tú học cảm tình đảng, kết nạp 13 đảng viên mới. Trong 5 năm 
2010- 2014 đã tổ chức bồi dưỡng QLNN cho 177 công chức; cử 93 công chức học 
trung cấp và cao cấp lý luận chính trị, 31 công chức học cao học; bồi dưỡng tin học 
nâng cao cho 6.509 lượt CBCC; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo theo 
chuyên đề và bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, quy trình quản lý thuế cho 100% công 
chức chuyên môn. 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên 
trong Đảng bộ, trên 98% trở lên cán bộ, đảng viên đã được học tập các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về 
“Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Lãnh 
đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hàng năm các tổ chức 
công đoàn, đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh đều đạt tiêu chuẩn vững mạnh xuất 
sắc. Nội bộ đoàn kết thống nhất, kỷ cương và trách nhiệm trong công tác. Các phong 
trào thi đua, thể thao, phong trào đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, ủng hộ, từ thiện... 
được quan tâm duy trì và thực hiện tốt.  
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Từ kết quả đạt được, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau đây:

Một là, cần quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính 
trị tư tưởng để nâng cao nhận thức về mọi mặt cho cán bộ, đảng viên trong tình hình 
mới. Tăng cường quản lý đảng viên, thực hiện tốt việc sinh hoạt chi bộ theo Điều lệ 
Đảng; thật sự đổi mới trong sinh hoạt đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Hai là, chú trọng và tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảng cho cấp uỷ 
viên các cấp. Đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên, thường 
xuyên chú trọng tới công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, chú ý tới 
việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của đảng viên.

Ba là, xây dựng và duy trì tốt quy chế hoạt động của Đảng uỷ; phân công rõ 
nhiệm vụ của các uỷ viên BCH, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong Đảng; xây 
dựng mối quan hệ giữa cấp uỷ đảng với chính quyền và các tổ chức đoàn thể.

Bốn là, thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo kịp thời các mặt hoạt động của tổ chức 
đoàn thể; tạo điều kiện vật chất, môi trường hoạt động nhằm nâng cao sức mạnh của 
các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Cục Thuế xác định phương hướng mục tiêu 
là: Lãnh đạo Đảng bộ và ngành thuế tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân 
sách hàng năm; đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế và thủ tục hành chính, giảm số 
giờ làm thủ tục về thuế cho NNT xuống dưới 130 giờ/năm. Thực hiện tốt cuộc vận 
động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
mỗi chi bộ, đảng viên. Xây dựng chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, đảng viên 
hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu 
xuất sắc.

Dưới sự lãnh đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của 
Đảng ủy Khối, sự phối hợp của các sở ngành liên quan, sự ủng hộ của các chi, đảng 
bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất và thành 
tích đã đạt được trong những năm qua, sự nỗ lực quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ 
của cán bộ, đảng viên trong năm 2015 và các năm tới, tin tưởng rằng Đảng bộ Cục 
Thuế sẽ thực hiện đạt mục tiêu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, góp phần tích cực vào 
việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong nhiệm 
kỳ tới./.  
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KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI 
BỘ TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY; NHỮNG KIẾN NGHỊ, 

ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN TỐT SINH HOẠT CHI BỘ 
TRONG THỜI GIAN TỚI

(Tham luận của đ/c Nguyễn Thành Nam - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh)

Chi bộ có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. Sinh hoạt 
chi bộ là hoạt động thường xuyên, có vai trò tác dụng to lớn đối với việc nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, bảo đảm cho mỗi tổ chức đảng và đảng 
viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của 
mình. Vì vậy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một đòi hỏi khách quan, mang 
tính quy luật và là nhiệm vụ hàng đầu, quan trọng của tổ chức đảng. Thực tiễn đã 
minh chứng, những chi bộ trong sạch vững mạnh thực sự là những chi bộ đã thường 
xuyên duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, nội dung và hình thức sinh hoạt phong phú, hấp 
dẫn, thiết thực. Vì vậy, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 
chức cơ sở đảng phải gắn liền với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Là một tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Chi bộ Liên 
minh HTX tỉnh Phú Thọ hiện có 15 đảng viên; với đặc thù đảng viên ít, tuổi đời 
còn trẻ, hầu hết chưa nhiều kinh 
nghiệm hoạt động trong lĩnh vực 
kinh tế tập thể. Do vậy để cán bộ, 
đảng viên làm tốt công tác tham 
mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị, 
chi bộ đã xác định cần nâng cao 
chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ 
chức sinh hoạt chuyên đề gắn với 
chuyên môn, như vậy sẽ giúp cán 
bộ, đảng viên phát huy tính tiên 
phong, gương mẫu trong thực hiện 
nhiệm vụ được giao.

Đ/c Lê Văn Lập - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng 
ủy Khối tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ 

Liên minh HTX tỉnh
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Trong những năm qua, thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTVTW ngày 2/3/2012 
của Ban Tổ chức Trung ương về  “Nội dung sinh hoạt chi bộ”; được sự quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Hoạt 
động của chi bộ nói chung và sinh hoạt chi bộ nói riêng của chi bộ Liên Minh Hợp 
tác xã đã có bước chuyển biến tích cực; đã duy trì nghiêm túc nề nếp sinh hoạt chi 
bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng; đã tổ chức được các buổi sinh hoạt theo 
chuyên đề; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt cao; quy trình sinh hoạt đảm bảo, 
đủ các bước theo quy định, từ sinh hoạt cấp uỷ, tổ đảng, chi bộ. Trong sinh hoạt tính 
đảng được đảm bảo, chất lượng được nâng lên, nguyên tắc tập trung, dân chủ được 
phát huy; qua đó đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và chia sẻ những khó khăn, 
vướng mắc của từng đảng viên. Đây là một yếu tố quan trọng để định hướng và nâng 
cao nhận thức chính trị cho cán bộ đảng viên, đồng thời kiểm điểm việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị một cách thiết thực, giúp cho đảng viên phát huy vai trò cá nhân 
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đối với sinh hoạt chuyên đề: Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác, ngay từ đầu 
năm Ban chi uỷ đã gợi ý để các phòng, đơn vị, các đoàn thể trong cơ quan chủ động 
đề xuất chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ, chức năng của bộ phận và từng đoàn thể. 
Từ đó Ban chi ủy thảo luận và báo cáo chi bộ để lựa chọn các chuyên đề phù hợp, sau 
đó chi bộ xây dựng kế hoạch, phân công cho đảng viên chuẩn bị nội dung chuyên đề 
và tổ chức sinh hoạt theo đúng kế hoạch đề ra. Trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã tổ chức 
12 buổi sinh hoạt chuyên đề, trong đó 05 chuyên đề về nhiệm vụ chính trị; 03 chuyên 
đề giáo dục truyền thống; 02 chuyên đề về xây dựng Đảng; 02 chuyên đề về đoàn thể. 

Có thể khẳng định, việc thường xuyên quan tâm duy trì, nâng cao chất lượng 
sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề đã góp phần quan trọng để nâng cao năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của của chi bộ, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của 
cán bộ, đảng viên, đồng thời tạo không khí dân chủ trong chi bộ. Thông qua đó, cán 
bộ, đảng viên chi bộ Liên minh hợp tác xã đã nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực, 
chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, 
kế hoạch, chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh; kết nạp 
mới đạt 117 thành viên, thành lập mới 107 HTX; công tác tuyên truyền, đào tạo cán 
bộ HTX đều vượt chỉ tiêu được giao hàng năm, nội dung được đổi mới, đa dạng, thiết 
thực với tình hình hoạt động KTTT trên địa bàn; các hoạt động hỗ trợ cho các HTX 
được tăng cường, góp phần củng cố các HTX, THT đưa KTTT ngày càng phát triển. 
Nhiều năm chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
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được giao. Năm 2014, Tổ chức Đảng và các đoàn thể cơ quan Liên minh HTX tỉnh 
đều được công nhận là TSVM tiêu biểu, xuất sắc. 

Từ kết quả nêu trên, để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tổ chức 
tốt việc sinh hoạt chuyên đề, đáp ứng với yêu cầu hiện nay. Chi bộ Liên minh HTX 
tỉnh rút ra một số kinh nghiệm cũng là những giải pháp sau đây:

Thứ nhất, phải phát huy được dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tổ đảng; đây là 
phương pháp tốt nhất để thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ hoặc công việc chuyên 
môn nhanh nhất, hiệu quả nhất. Chỉ có dân chủ thực sự mới phát huy được toàn diện 
năng lực của cán bộ, đảng viên. Bởi vậy đồng chí Bí thư chi bộ, đồng chí tổ trưởng tổ 
đảng cần luôn thể hiện phong cách dân chủ trong chỉ đạo, điều hành, giao việc, trong 
thảo luận; chủ trì, điều hành các cuộc họp một cách cởi mở để đảng viên thảo luận, 
tranh luận, động viên, khích lệ đảng viên nói thẳng, nói thật chính kiến của mình, 
trình bày tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của bản thân và gia đình; 
cần biết động viên, khuyến khích tự phê bình và phê bình, những ý kiến xây dựng, 
thẳng thắn, trung thực phải được tôn trọng, tiếp thu một cách cầu thị; kịp thời chấn 
chỉnh, phê phán những cá nhân vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, hoặc ý kiến 
thiếu tính xây dựng, bảo thủ trong trao đổi, thảo luận.

Thứ hai, xây dựng chương trình công tác và lãnh đạo, tổ chức thực hiện theo 
chương trình kế hoạch đã đề ra. Chi bộ luôn xác định công tác lãnh đạo việc thực hiện 
công tác chuyên môn là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định vị trí, vai trò của 
tổ chức đảng trong công tác lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; căn 
cứ vào nhiệm vụ chính trị của chi bộ để chọn nội dung đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của 
chi bộ, thiết thực với đảng viên. Duy trì thời gian cho mỗi buổi sinh hoạt một cách 
hợp lý, ngắn gọn chất lượng, không kéo dài, nhưng không gò ép, đủ thời lượng để 
đảng viên trình bày hết ý kiến, tâm huyết của mình trong buổi sinh hoạt và với chi bộ.

Thứ ba, tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác 
chuyên môn. Để sinh hoạt chuyên đề hấp dẫn, đạt chất lượng, chi ủy, Bí thư chi bộ 
phải xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Phân công những đảng viên có 
khả năng, trình độ nghiên cứu đề xuất đề cương sinh hoạt, chuẩn bị kỹ nội dung và 
chủ trì sinh hoạt; chọn những việc cụ thể, thiết thực, liên quan đến thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của chi bộ để thảo luận, bàn giải pháp thực hiện. Sau sinh hoạt chuyên đề 
đảng viên được phân công chuẩn bị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các đảng 
viên, hoàn chỉnh chuyên đề. 
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Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát; xây dựng và tổ chức thực hiện 
thực hiện nghiêm túc các chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra; phối hợp chặt chẽ 
giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác kiểm tra, kiểm soát của đơn 
vị; kịp thời biểu dương những cá nhân tiêu biểu, uốn nắn những lệch lạc, sai phạm, 
trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo sát sao, hiệu quả.

Thứ năm, cần đề cao vai trò trách nhiệm, tính gương mẫu của đảng viên tham 
gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt chi bộ. Mỗi đảng viên khi sinh hoạt phải sử dụng quyền, 
nghĩa vụ, trách nhiệm đối với chi bộ, tích cực tham gia phát biểu xây dựng chi bộ; 
nêu cao tinh thần tự phê bình thẳng thắn, trung thực khách quan, không nể nang, né 
tránh. Cấp uỷ cấp trên phải định kỳ, đột xuất kiểm tra các chi bộ duy trì định kỳ sinh 
hoạt và thực hiện các nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác 
đánh giá xếp loại đảng viên hàng năm. 

Chất lượng sinh hoạt của chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, 
sự tồn tại và phát triển của Đảng. Không tổ chức sinh hoạt chi bộ hoặc có tổ chức 
sinh hoạt chi bộ nhưng không đầy đủ định kỳ và chất lượng sinh hoạt thấp thì chi bộ 
không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bởi vậy, các tổ chức cơ sở đảng, mỗi đảng viên 
cần nêu cao ý thức trách nhiệm trong tổ chức và tham gia sinh hoạt chi bộ, để tiếp tục 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong tình hình hiện nay./.
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KẾT QUẢ, NHỮNG KINH NGHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 
VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN 

TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY
(Tham luận của đ/c Đỗ Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường 

Đại học Hùng Vương)

–––––––––––

Phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong 
công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát 
triển của Đảng. Kết nạp được nhiều đảng viên có chất lượng sẽ góp phần nâng cao 
sức mạnh của tổ chức đảng, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ của đơn 
vị cũng như đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay.

Là một Đảng bộ thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, trong những năm qua, 
Đảng bộ Trường Đại học Hùng Vương đã có nhiều nỗ lực trong công tác phát triển 
Đảng trong cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên. Đảng bộ Trường Đại học Hùng 
Vương từ 90 đồng chí đảng viên của ngày đầu mới thành lập (năm 2003), đến nay, 
tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ đã là 274 đồng chí, thuộc 23 chi bộ đảng trực 
thuộc. Trong hơn 10 năm qua, Đảng bộ nhà trường luôn luôn quan tâm và thực hiện 
tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, học sinh và sinh viên; 
tăng cường củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và thực hiện tốt công tác 
phát triển đảng viên trong nhà trường, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà 
trường. Nhiệm kỳ 2010- 2015 vừa qua, Đảng bộ nhà trường đã tổ chức được 5 lớp 
bồi dưỡng nhận thức tìm hiểu về Đảng cho 665 đoàn viên, quần chúng ưu tú (trong 
đó 169 người là cán bộ, giảng viên, 497 người là sinh viên) và đã giới thiệu, kết nạp 
được 191 đồng chí đảng viên mới, trong đó có 144 đồng chí là cán bộ, giảng viên, 47 
đảng viên là sinh viên. 

Để có được kết quả như trên, Đảng uỷ Trường Đại học Hùng Vương đã chỉ đạo 
và làm tốt những công việc sau đây:

Quán triệt và nhận thức sâu sắc được vai trò công tác xây dựng Đảng nói chung, 
công tác phát triển Đảng nói riêng nên Đảng ủy nhà trường đã tập trung chỉ đạo bám 
sát Điều lệ Đảng, các quy định về công tác phát triển đảng viên, thường xuyên đôn 
đốc, chỉ đạo các chi bộ trong toàn Đảng bộ đối với công tác này. Đảng ủy phân công 
và phát huy trách nhiệm của từng đồng chí đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, các 
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đồng chí Bí thư chi bộ trong việc nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, kết quả công 
việc giảng dạy, học tập, phấn đấu của cán bộ, giảng viên, sinh viên để động viên, phát 
hiện những nhân tố mới, cũng như kịp thời uốn nắn những biểu hiện chưa đúng cả về 
nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận trong đơn vị, giúp cho các cán bộ, giảng 
viên, học sinh, sinh viên trong trường xây dựng động cơ, mục tiêu đúng đắn, phấn 
đấu được đứng trong hàng ngũ của  Đảng.

Đảng ủy nhà trường xác định mục tiêu, nhiệm vụ đối với công tác phát triển 
đảng vừa phải mạnh về số lượng, vừa bảo đảm chất lượng để mỗi quần chúng khi trở 
thành đảng viên phải thấm nhuần lý tưởng, đạo đức cách mạng, luôn nỗ lực trau dồi 
phẩm chất đạo đức, có năng lực công tác tốt, học tập tốt, có mối quan hệ mật thiết và 
là tấm gương tiêu biểu trong công tác phong trào trong đơn vị, trong lớp, trong khoa 
và trong nhà trường.

Căn cứ quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Đảng ủy Khối các cơ quan 
tỉnh, Đảng ủy nhà trường quy định cụ thể, rõ ràng các tiêu chuẩn để kết nạp đảng 
viên sát với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của trường, ngoài việc bảo đảm 
các điều kiện, tiêu chuẩn chung về kết quả công tác, kết quả học tập, rèn luyện, đạo 
đức, người được xem xét kết nạp còn phải luôn chấp hành tốt kỷ luật, nội quy, quy 
chế của nhà trường; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, công tác xã hội, có vai 
trò nòng cốt trong hoạt động của đơn vị, của chi đoàn, lớp và nhà trường, tiên phong, 
gương mẫu được tập thể tín nhiệm, suy tôn.

Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động trong chuyên môn nghiệp 
vụ, học tập, trong các hoạt động phong trào, tạo môi trường cho cán bộ, giảng viên, 
học sinh, sinh viên có điều kiện thể hiện, phát huy năng lực cá nhân, nỗ lực, tích cực 
phấn đấu rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. 

Về công tác xét duyệt kết nạp 
đảng viên, Đảng ủy nhà trường đã 
làm tốt quy trình xét duyệt kết nạp 
đảng viên mới cũng như công tác 
bồi dưỡng đảng viên trẻ sau kết 
nạp nhằm đảm bảo kết nạp đúng 
đối tượng, các đồng chí đảng viên 
mới có đủ phẩm chất, năng lực, 
phục vụ cho sự phát triển của nhà 
trường, tạo động cơ phấn đấu cho 
các quần chúng khác trong đơn vị. Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp đại học ở 

Trường Đại học Hùng Vương
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Trong tình hình hiện nay, công tác phát triển Đảng gặp một số khó khăn, đặc 
biệt là một số người không xác định và đề cao mục tiêu phấn đấu vào Đảng, có những 
tư tưởng trái chiều tác động đến động cơ phấn đấu vào Đảng của quần chúng. Để 
công tác phát triển đảng viên có chất lượng, hiệu quả hơn nữa chúng tôi cho rằng cần 
xác định tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:                 

Một là, cần tiếp tục tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với 
công tác xây dựng Đảng, tạo sự đồng thuận trong Đảng về công tác này.

Hai là, tiếp tục nâng cao uy tín của Đảng trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của 
đơn vị, tạo niềm tin của quần chúng đối với tổ chức đảng, từ đó có mục tiêu phấn đấu, 
xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng.

Ba là, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức 
trách nhiệm của các tổ chức đảng, đoàn thể, quần chúng trong công tác rèn luyện, bồi 
dưỡng, tạo nguồn tốt cho công tác phát triển đảng viên.              

Bốn là, chú trọng củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, 
phát triển Đảng cho đội ngũ cấp ủy, chi ủy viên để nắm vững và làm tốt công tác phát 
triển đảng viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của 
đơn vị.

Năm là, tăng cường xây dựng và phát huy vai trò của công đoàn, đoàn thanh 
niên. Tiếp tục đa dạng hóa hình thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tạo môi 
trường để rèn luyện, thử thách đối với quần chúng trong thực tiễn, gắn công tác phát 
triển đảng với kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các hoạt 
động thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trên cơ sở những hoạt động cụ thể đó, 
các chi bộ có thể phát hiện, lựa chọn, giới thiệu được những cán bộ, đoàn viên ưu tú, 
những điển hình tiên tiến để tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng của đơn vị.

Có thể nói, công tác phát triển Đảng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, quyết 
định sự tồn tại và lớn mạnh của tổ chức đảng. Từ những kết quả đã đạt được những 
năm qua và những bài học kinh nghiệm rút ra từng thực tiễn của Đảng bộ Trường 
Đại học Hùng Vương trong công tác phát triển đảng viên mới, chúng tôi xin được 
tham luận báo cáo trước Đại hội Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để Đại hội cùng 
trao đổi, thảo luận nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác phát triển Đảng trong tình 
hình hiện nay./. 
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KẾT QUẢ, NHỮNG KINH NGHIỆM LÃNH ĐẠO 
VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, 

GIÁM SÁT GÓP PHẦN QUAN TRỌNG TRONG 
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CƠ QUAN

(Tham luận của Đ/c Phạm Trường Giang - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc
Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Phú Thọ)

–––––––––

Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của 
Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám 
sát. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát 
của Đảng. Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ đó, trong nhiệm kỳ 
qua Đảng ủy NHNN đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực 
hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo quy định 
và Điều lệ Đảng. 

Công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ được thực 
hiện tập trung thông qua việc: Kiểm tra, giám sát của cấp 
ủy; kiểm tra, giám sát của UBKT đảng uỷ và kiểm tra, 
giám sát của chi bộ. Đảng ủy NHNN đã chỉ đạo thực hiện 

tốt công tác xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát trọng tâm của cấp ủy và UBKT 
đảng ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; các chi bộ xây dựng và phân công đồng chí trong ban 
chi ủy trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại chi bộ.

Trên cơ sở kế hoạch và chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của BTV 
Đảng ủy và UBKT Đảng ủy khối; Đảng ủy NHNN chỉ đạo và giao cho các đồng chí 
ủy viên trực tiếp lựa chọn nội dung và thời gian kiểm tra để chủ động thực hiện, báo 
cáo với Đảng uỷ theo quy định. UBKT đã chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành 
kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của đảng bộ, chi bộ theo chương trình và chỉ 
đạo của UBKT Đảng ủy Khối. Các nội dung lựa chọn để kiểm tra được Đảng ủy xem 
xét, quyết định đảm bảo tính hiệu quả, thời gian kiểm tra phù hợp không ảnh hưởng 
đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và bố trí lực lượng kiểm tra kết hợp giữa 
cấp ủy, UBKT và đại diện các chi bộ trực thuộc để kết thúc kiểm tra rút kinh nghiệm 
trong chỉ đạo và nâng cao nhận thức của cấp ủy và chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ, 
Đảng ủy đã tổ chức được 5 cuộc kiểm tra và 9 cuộc giám sát tại Đảng bộ và các chi 
bộ; UBKT đã thực hiện 15 cuộc kiểm tra và 8 cuộc giám sát theo chuyên đề. 
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Ngoài kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch của cấp ủy, nhiệm kỳ qua, 
Đảng ủy NHNN đã chỉ đạo các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ xây dựng chương 
trình công tác lãnh đạo, chỉ đạo trọng tâm toàn khóa. Hàng năm, căn cứ công tác của 
Đảng bộ và hoạt động NH trên địa bàn tỉnh, ủy viên BCH chủ động tham mưu cho 
Đảng ủy có nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được 
giao, nhất là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

Có thể khẳng định rằng nội dung và phương pháp kiểm tra, giám sát của Đảng 
bộ NHNN đã được đổi mới cả về nội dung và phương pháp lãnh đạo, tổ chức thực 
hiện; kết quả đó đã góp phần nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng và đảng viên 
trong Đảng bộ; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 
NHNN tỉnh trong giai đoạn qua. 

Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy 
NHNN đã ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo các chi bộ, chính quyền, 
đoàn thể trong chi nhánh thực hiện có hiệu quả. Điển hình như: 

 Nghị quyết của Đảng ủy NHNN về Tăng cường chỉ đạo và thực hiện các giải 
pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 01/3/2011 của Thống 
đốc NHNN và Kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 28/02/2011 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Phú Thọ về thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, 
bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; về tập trung lãnh đạo để xử lý có hiệu quả nợ 
xấu của hệ thống các NH, TCTD trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015...

  Trong các kỳ họp hàng tháng của Đảng ủy, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và 
tổng kết công tác Đảng bộ hàng năm, Đảng ủy có kết luận cụ thể để tập trung lãnh 
đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm đề ra. Tập trung vào việc lãnh đạo 
và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ về thực hiện có hiệu quả một 
số chương trình, đề án trọng tâm như:

- Chương trình tín dụng NH phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây 
dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ 
trợ thị trường; chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; củng cố, hoàn thiện 
và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân; triển khai thực hiện quản lý kinh 
doanh vàng...

- Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2011- 2015; Đề án 
xử lý nợ xấu của chi nhánh các NHTM và Đề án tái cơ cấu hoạt động của hệ thống 
quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015. Đề án thông tin, truyền 
thông, phản biện thông tin trái chiều của xã hội nhằm tạo sự đồng thuận của các 
ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh với hoạt động NH...
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Nhờ có các nghị quyết chuyên đề, các kết luận chỉ đạo sâu sát và kịp thời của 
Đảng ủy NHNN, vì vậy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua là 
rất tích cực, đã góp phần thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu phát triển KT - XH của tỉnh.

Nguồn vốn huy động của hệ thống NH, TCTD trên địa bàn đạt 24.540 tỷ đồng, 
so với năm 2010 tăng 112%, tốc độ tăng bình quân 20,74%/năm; dư nợ cho vay đạt 
26.775 tỷ đồng, so với năm 2010 tăng 64,93%, tốc độ tăng bình quân 13,34%/năm. 
Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn 13.660 tỷ đồng, tăng bình quân 
32%/ năm; dư nợ cho vay các đối tượng chính sách xã hội đạt 2.908 tỷ đồng, tăng 
bình quân 13%/năm. Nợ xấu đến cuối năm 2014 là 267 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1% so 
tổng dư nợ, so với năm 2010 giảm 0,3%. Đến nay các NH đã mở trên 373.970 tài 
khoản để trả lương, tăng 294.260 TK (tăng 3,7 lần) so với năm 2010. Thực hiện chủ 
trương làm sạch, đẹp và nâng cao độ bền của đồng tiền trong lưu thông, đáp ứng nhu 
cầu về giá trị và cơ cấu tiền mặt cho nền kinh tế, đảm bảo an toàn kho quỹ.

Lãnh đạo thực hiện có kết quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường, 
thực hiện nghiêm túc các quy định về cơ chế lãi xuất, tỷ giá và hoạt động kinh doanh 
vàng. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc quy định về lãi suất huy 
động và cho vay vốn, thực hiện lộ trình giảm lãi suất cho vay theo mức giảm dần của 
lạm phát, mặt bằng lãi suất cho vay bình quân từ 17- 19%/năm (quý I/2011) xuống 
còn bình quân 8- 10%/năm (quý I/2015); thực hiện điều chỉnh cơ cấu đầu tư, cho 
vay vốn và cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi suất cho vay vốn, nhất là đối 
với hộ nghèo, hộ thuộc diện chính sách; bám sát chỉ đạo của NHNN để điều chỉnh tỷ 
giá giao dịch trong biên độ cho phép, thanh khoản trên thị trường được cải thiện, các 
NHTM đã cân đối được nguồn cung ngoại tệ từ tổ chức kinh tế và dân cư; quản lý 
hoạt động kinh doanh vàng đã có bước đột phá và kết quả tích cực, nhất là triển khai 
thực hiện Nghị định 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, cung 
cầu trên thị trường được đảm bảo, nhờ những biện pháp can thiệp kịp thời và kiên 
quyết của NHNN. Giá trị đồng tiền Việt Nam giữ được ổn định.

Đảng ủy NHNN đã lãnh đạo việc tổ chức kí kết chương trình phối hợp công tác 
giữa NHNN tỉnh với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội 
đồng nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. Tổ chức kí kết chương trình 
phối hợp công tác giữa NHNN tỉnh với Cục Thi hành án dân sự tỉnh về xử lý, thi hành 
các bản án có liên quan đến hoạt động NH. Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động về tiền tệ, tín dụng, NH. NHNN tỉnh 
đã tổ chức 159 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó đã có 877 kiến nghị, quyết định xử lý, 
yêu cầu đối tượng thanh, kiểm tra xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Thông qua công tác lãnh đạo và tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 
ủy đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua đã nâng cao hiệu quả 
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công tác quản lý nhà nước về hoạt động NH, góp phần quan trọng vào việc duy trì, 
ổn định và phát triển của hệ thống các NH, TCTD trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của 
Đảng bộ nhiệm kỳ qua đã rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu đó là:

+ Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ phải bám sát vào nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ NHNN; chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Quy 
định, Điều lệ Đảng. Căn cứ vào chỉ đạo của tỉnh, của Ngành NH và diễn biến tình 
hình thực tế về KT- XH và hoạt động NH trên địa bàn để có nghị quyết chuyên đề, 
kết luận cụ thể về lãnh đạo và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ chính trị trọng tâm 
trong cả nhiệm kỳ và hàng quý, hàng năm.  

+ Chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT 
phải được xây dựng và tổ chức thực hiện kịp thời, trong đó cần chú trọng đến việc 
lựa chọn nội dung và phương pháp thực hiện; bố trí phân công cấp ủy viên trực tiếp 
chỉ đạo thực hiện và phản ảnh, báo cáo Đảng ủy kịp thời, nhất là trong các buổi họp 
định kỳ hàng tháng, hàng quý.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với các chi ủy, chi 
bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của phòng chuyên đề và 
của NHNN. Thông qua việc chỉ đạo các chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch thực 
hiện các nghị quyết chuyên đề, các kết luận chỉ đạo của Đảng ủy NHNN. Thường 
xuyên nắm bắt tình hình và kết quả thực hiện, nhất là những vướng mắc, khó khăn 
cần xử lý, giải quyết trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động tiền tệ, tín dụng và 
NH trên địa bàn tỉnh.

+ Làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức trong 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong điều kiện diễn biến tình hình KT- XH và 
hoạt động NH còn nhiều khó khăn để chủ động tuyên truyền, giáo dục, động viên 
ngay tại chi bộ và phòng chuyên môn, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành 
động, xử lý, giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn trong chỉ đạo và thực hiện 
nhiệm vụ chính trị.

+ Trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của 
Đảng bộ cơ sở đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn của Ban thường 
vụ Đảng ủy Khối và UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nhất là công tác chỉ đạo 
xác định nội dung trọng tâm và phương pháp tổ chức thực hiện tại cơ sở./.
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III. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
****

KẾT QUẢ, KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CÁC 
ĐOÀN THỂ NHẰM THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ 

QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN
(Tham luận của đ/c Lưu Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Gíám đốc Khu DTLS Đền Hùng)

––––––––––

Khu di tích lịch sử Đền Hùng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Phú 
Thọ, có chức năng quản lý, bảo vệ, khai thác tiềm năng Khu di tích lịch sử và rừng 
quốc gia Đền Hùng. Hiện nay, Khu di tích lịch sử Đền Hùng có 09 phòng, ban, trung 
tâm trực thuộc với tổng số trên 400 cán bộ, viên chức, người lao động. Đảng bộ có 
09 Chi bộ trực thuộc với tổng số 121 đảng viên. Ba đoàn thể trực thuộc: Công đoàn 
cơ sở: 377 đoàn viên, Đoàn thanh niên: 188 đoàn viên, Hội CCB: 20 hội viên. Trong 
những năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ đã bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng ủy 
Khối các cơ quan tỉnh, đồng thời tham khảo kinh nghiệm của các Đảng bộ, Chi bộ cơ 
sở trong Khối, tập trung triển khai công tác xây dựng Đảng, cơ quan đoàn kết, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 

Xác định được tầm quan trọng của công tác lãnh chỉ đạo đoàn thể quần chúng, 
là cầu nối giữa ý chí của lãnh đạo cơ quan và nguyện vọng, tinh thần rèn luyện, cống 
hiến của viên chức, người lao động. Đảng bộ luôn tạo môi trường thuận lợi để các 
đoàn thể thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ của các đoàn thể quy định. 
Phân công cấp ủy viên, trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động của tổ chức đoàn 
thể. Phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp lãnh đạo và định kỳ hàng quý, 
6 tháng, một năm, nghe các đoàn thể báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và phương 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. 
Từ việc lãnh đạo cụ thể của cấp ủy, trong những năm qua, các đoàn thể đã động viên 
cán bộ, đoàn viên, hội viên phát huy được dân chủ trong hoạt động của cơ quan và tổ 
chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ tôn tạo, phát huy tác dụng Di tích 
và rừng Quốc gia Đền Hùng:

- Chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch về các hoạt động tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền 
Hùng hàng năm đạt kết quả tốt, được dư luận đánh giá cao về việc tổ chức, điều hành 
lễ hội của tỉnh; tham mưu, điều chỉnh, bổ sung, ban hành các Quyết định về quản lý, 
bảo vệ, tu bổ tôn tạo và phát huy tác dụng của Di tích và rừng Quốc Gia Đền Hùng; 
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- Tham mưu xây dựng dự 
thảo chương trình hành động 
quốc gia bảo tồn và phát huy 
“Tín ngưỡng thờ cúng Hùng 
Vương ở Phú Thọ” báo cáo 
UBND tỉnh trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt; đề nghị 
xét, quyết định tặng Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ, bằng 
khen của Chủ tịch UBND tỉnh 
và Kỷ niệm chương cho các tổ 
chức, cá nhân có nhiều đóng 
góp trong việc chỉ đạo, thực hiện 
bảo tồn, nghiên cứu, sưu tầm và xây dựng và vận động hồ sơ “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng 
Vương ở Phú Thọ”;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và chuẩn bị cơ sở vật chất, phối hợp với các 
ngành liên quan tổ chức các hoạt động phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền 
Hùng hàng năm; thực hiện tốt chức năng cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức: 
tham mưu thành lập BTC Giỗ Tổ của tỉnh, xây dựng chương trình, nội dung kịch bản 
các hoạt động lễ hội, đặc biệt là Kịch bản Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương ngày 
10/3 âm lịch hàng năm;

- Phối hợp với các ngành, đơn vị trong tỉnh tổ chức đón tiếp chu đáo, an toàn cho 
các đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước, các cơ quan TW, các tỉnh, thành phố, khách 
quốc tế và đồng bào cả nước về dự lễ hội và thăm viếng Đền Hùng; tổ chức trưng 
bày, triển lãm các tài liệu hiện vật về Đền Hùng và Thời đại Hùng Vương; phối hợp 
với các cơ quan báo chí của TW, của tỉnh; tổ chức hoạt động của Đài phát thanh Đền 
Hùng, trang website của Khu di tích đưa tin tuyên truyền về Đền Hùng và các hoạt 
động trong thời gian tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm; 

- Trưng bày hiện vật, tổ chức triển lãm chuyên đề tại Bảo tàng Hùng Vương; lựa 
chọn, lập hồ sơ hiện vật tiêu biểu tại Bảo tàng Hùng Vương đề nghị công nhận Bảo 
vật quốc gia; triển khai thực hiện 03 dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp 
cơ sở nhằm bổ sung tài liệu khoa học lịch sử về Đền Hùng và Thời đại Hùng Vương; 
xây dựng Hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích lịch sử Đền Hùng là 
Di tích Quốc gia đặc biệt; phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng Hồ sơ “Tín 
ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” được tổ chức UNESCO công nhận là di 
sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại;

- Quản lý tốt các hoạt động văn hoá trong khu vực di tích; quản lý ông từ, nhà 
sư và người giúp việc thực hiện quy chế; hướng dẫn đồng bào và du khách về thăm 
viếng Đền Hùng thực hành các nghi thức tín ngưỡng theo quy định;

Rước lễ Đền Hùng
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- Thực hiện tốt công tác bảo vệ trật tự trị an trong Khu di tích: Bảo vệ an toàn 
đền, chùa, tài sản của cơ quan, Bảo tàng Hùng Vương và Rừng quốc gia Đền Hùng; 
phối hợp với cơ quan chức năng giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực di tích và đẩy 
mạnh công tác PCCC rừng Quốc gia Đền Hùng;  

- Thường xuyên trồng bổ sung các loài cây bản địa và tổ chức chăm sóc rừng 
Quốc gia Đền Hùng, vườn cây lưu niệm cây trồng lưu niệm và chỉnh trang các khuôn 
viên vườn hoa cây cảnh trong Di tích: Trồng hàng nghìn cây gai, khóm trúc, trồng 
bổ sung hàng trăm cây các loại như cây Đa, cây Sanh, Muồng đen, Muồng hoa vàng, 
Sưa…tại các lối mòn khu vực núi Nghĩa Lĩnh và tại khu vực bức phù điêu Bác Hồ 
nói chuyện với các chiến sỹ đại đoàn quân tiên phong; 

- Sắp xếp, quy hoạch lại và tổ chức các khu vực bán hàng lưu niệm, hàng ăn 
uống đảm bảo mỹ quan thuận tiện phục vụ đồng bào và du khách; đẩy mạnh công tác 
tiếp thị, tuyên truyền quảng bá về các hình thức kinh doanh dịch vụ tại Đền Hùng, 
chủ động liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật 
chất phục vụ hoạt động dịch vụ - du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách đồng thời tạo 
môi trường kinh doanh văn hoá, văn minh trong khu vực Di tích; khai thác và quản 
lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh dịch vụ - du lịch trong Di tích; 

- Triển khai công tác tu bổ, tôn tạo và xây dựng mới các công trình trong Di 
tích lịch sử Đền Hùng, đặc biệt là công trình: tu bổ, tôn tạo đền Hạ, đền Thượng, 
đền Giếng, chùa Thiên Quang; xây dựng Sân Lễ hội (giai đoạn II), đền Quốc Tổ Lạc 
Long Quân (giai đoạn II), các bãi đỗ xe...; triển khai lập, thẩm định, phê duyệt các 
dự án: Tôn tạo Cảnh quan Đồi Công Quán; Cải tạo Bảo tàng Hùng Vương; Hạ tầng 
cảnh quan Hồ Mẫu (GĐ 2); điều chỉnh dự án: Trung tâm lễ hội; Hệ thống cấp nước 
cho các hồ cảnh quan và phòng chống cháy rừng; Hồ và cảnh quan xung quanh Hồ 
Cây Khế đảm bảo đúng quy trình; tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân tham 
gia đóng góp công đức tu bổ, tôn tạo, xây dựng Di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền 
Hùng xứng tầm là nơi thờ tự Tổ tiên chung của dân tộc Việt Nam.  

Bên cạnh phát huy vai trò của đoàn viên hội viên trong việc thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các đoàn thể tổ chức nhiều phong trào hoạt động, 
không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng và động viên, thu hút đoàn viên hội viên: 
Công đoàn chủ động tham mưu, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần cho cán bộ, viên chức, người lao động. Đoàn thanh niên tổ chức tốt các đợt sinh 
hoạt chính trị; hoạt động vì cộng đồng... nâng cao ý thức trách nhiệm của người đoàn 
viên. Hội Cựu chiến binh gương mẫu giáo dục truyền thống cách mạng, xây dựng 
Hội trong sạch vững mạnh, gia đình văn hóa... Liên tục trong nhiều năm, các Đoàn 
thể trực thuộc Đảng bộ Khu di tích: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB được 
Công đoàn Viên chức, Đoàn Khối và Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh đánh 
giá xếp loại vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Thông qua kết quả hoạt động, Đảng ủy Khu di tích lịch sử Đền Hùng rút ra một 
số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo đoàn thể tại cơ quan, cụ thể như sau:
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1. Tăng cường nâng cao hiệu 
quả công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng; thường xuyên đổi mới công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai 
trò của các tổ chức đoàn thể trong 
công tác xây dựng đảng, xây dựng 
đoàn thể vững mạnh, thực sự là môi 
trường rèn luyện, cống hiến và bảo 
vệ quyền lợi của hội viên, đoàn viên; 
chỉ đạo các đoàn thể thường xuyên 
đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động nhằm thu hút, hấp dẫn đoàn 
viên hội viên; kịp thời nắm bắt tư 
tưởng, nguyện vọng chính đáng 
của đoàn viên, hội viên, cán bộ, 
viên chức, người lao động. 

2. Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, tạo điều 
kiện để cán bộ, đảng viên tham gia công tác quản lý nhằm phát huy tối đa khả năng 
của từng cá nhân vào công việc chung của cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng phối 
hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan với các tổ chức đoàn thể; thực hiện công 
khai, minh bạch các khoản kinh phí trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Đảm bảo 
thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định góp phần ổn định đời sống, tư 
tưởng của cán bộ, viên chức, người lao động.

3. Hàng năm, chỉ đạo chính quyền phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng 
và triển khai phong trào thi đua, gắn với các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của 
đất nước, của tỉnh; các chỉ tiêu luôn bám sát vào nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị 
và của Khu di tích, qua đó đã tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, góp phần hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

4. Thường xuyên quan tâm đến các phong trào: Phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, 
xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể 
dục thể thao. Khu di tích đã lựa chọn hạt nhân là đoàn viên hội viên Công đoàn, Đoàn 
thanh niên thành lập đội văn nghệ, thể thao cơ quan. Đội Văn nghệ, Thể thao hoạt 
động thường xuyên, hiệu quả tạo không khí sôi nổi trong cơ quan và tham gia các 
hoạt động, phong trào do cấp trên tổ chức. 

Trong thời gian tới, để các tổ chức cơ sở thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ 
trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Qua kinh nghiệm hoạt động, Đảng bộ Khu di 
tích lịch sử Đền Hùng đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo, tổ chức tập 
huấn, bồi dưỡng kỹ năng trong hoạt động cho các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện 
quy chế dân chủ ở cơ sở; tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của 
Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan, đơn vị./.

Cán bộ, đoàn viên công đoàn khu Di tích Lịch sử 
Đền Hùng tham gia văn nghệ



203

KỶ YẾU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ 
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

PHÁT HUY BẢN CHẤT, TRUYỀN THỐNG “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”, 
ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG 

MẪU” THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA 
TỔ CHỨC HỘI CỰU CHIẾN BINH TRONG KHỐI 

CÁC CƠ QUAN TỈNH
(Tham luận của đ/c Mai Xuân Dũng - Phó Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh)

––––––––––

Hội CCB là một đoàn 
thể chính trị - xã hội. Hội 
ra đời nhằm mục đích phát 
huy bản chất, truyền thống 
“Bộ đội Cụ Hồ”, tham 
gia bảo vệ thành quả cách 
mạng, bảo vệ chế độ xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ Đảng 
Cộng sản Việt Nam, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của hội viên, 
giúp đỡ nhau về tinh thần 
và vật chất trong cuộc sống, 
gắn bó tình bạn chiến đấu.

Hội CCB Khối các cơ 
quan tỉnh được thành lập tháng 12/1998, hiện nay, Hội có 43 Hội cơ sở với 561 hội 
viên. Hội viên CCB trong Khối là những cán bộ đang công tác tại các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. Đội ngũ cán bộ, hội viên luôn vững vàng về bản 
lĩnh chính trị, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có ý chí rèn luyện, phấn đấu vươn lên. 
Phần đông hội viên có trình độ chuyên môn cao, có bề dày và kinh nghiệm công tác, 
nhiều đồng chí được giữ các cương vị trọng trách trong cơ quan, đơn vị.

Trong những năm qua, các cấp Hội CCB trong Khối đã làm tốt công tác tập 
hợp, đoàn kết, giáo dục cựu chiến binh trong cơ quan, đơn vị giữ gìn và phát huy bản 
chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị, góp phần 
xây dựng và thực hiện có hiệu quả, có chất lượng các chương trình, kế hoạch công 
tác của cơ quan, đơn vị. 

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh dâng hương 
viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp



204

KỶ YẾU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ 
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Quán triệt tư tưởng, quan điểm “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
lấy việc phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua là một trong những 
giải pháp quan trọng tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 
Hội. Hằng năm, Hội CCB Khối xây dựng kế hoạch, phát động triển khai phong trào 
thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước bằng 
những nội dung cụ thể, phù hợp, sát với tình hình thực tế tại cơ sở. Tổ chức cho Hội 
cơ sở và hội viên đăng ký thi đua xây dựng Hội TSVM, hội viên gương mẫu, gia đình 
văn hoá. Định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện nội dung thi đua, rút ra những bài 
học kinh nghiệm, biểu dương nhân rộng những nhân tố điển hình tiên tiến, kịp thời 
uốn nắn những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thường 
xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức hội và hội viên, lấy kết quả thực hiện nội dung thi 
đua làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức hội và 
hội viên hằng năm.

Ban Chấp hành hội các cấp luôn coi trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh cho hội viên, nhằm khơi dậy và phát huy phẩm chất người lính 
Cụ Hồ, từ đó góp phần xây dựng tổ chức hội ngày một vững mạnh. Bên cạnh đó, 
Hội thường xuyên duy trì các buổi sinh hoạt định kỳ để trao đổi, bàn bạc và đánh giá 
những mặt làm được, chưa làm được, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời những 
yếu kém và phát huy những mặt mạnh. Chính công tác xây dựng hội trong sạch, vững 
mạnh làm tiền đề để phát huy vai trò của CCB trong các hoạt động xây dựng, bảo 
vệ Đảng, chính quyền, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ 
quan, đơn vị.

Trên cơ sở làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nên hội viên CCB đã thường 
xuyên được cập nhật về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của 
đất nước và thế giới. Nhờ đó, tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, hội viên luôn 
ổn định; đại đa số cán bộ, hội viên đều tích cực học tập, nâng cao kiến thức về mọi 
mặt; kiên định, vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; gương mẫu chấp 
hành và tuyên truyền nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước. Hội CCB cũng là lực lượng nòng cốt trong tham gia thực hiện quy chế 
dân chủ ở cơ sở, góp phần đẩy mạnh hiệu quả của việc giám sát và phản biện xã hội 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng như là tham 
gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, các cấp Hội CCB trong Khối đã vận 
động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng và ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện: “Đền 
ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Nạn nhân chất độc da cam”, “Vì mái nhà đồng 
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đội”, ủng hộ xoá nhà tạm cho người nghèo, đồng bào bị thiên tai, lũ lụt...với tổng số 
tiền 830,6 triệu đồng. Tổ chức hội luôn quan tâm chu đáo đến hoạt động tình nghĩa như 
thăm hỏi, động viên, chia sẻ, giúp đỡ hội viên khi có việc buồn, ốm đau, khó khăn đột 
xuất với số tiền hàng trăm triệu đồng. Những việc làm cụ thể, thiết thực đã mang lại ấn 
tượng tốt đẹp cho hội viên ở mỗi cơ sở. Trang bị đầy đủ thông tin, Bản tin Cựu chiến 
binh các cấp và các tài liệu sinh hoạt khác phục vụ nhu cầu cập nhật thông tin của hội 
viên. Nhiều hội cơ sở đã tích cực tham mưu với cấp uỷ và thủ trưởng cơ quan hỗ trợ 
kinh phí cho cán bộ, hội viên đi thăm chiến trường xưa, trao đổi kinh nghiệm công tác 
với các tỉnh bạn, tham quan các di tích lịch sử, địa danh cách mạng và các danh lam 
thắng cảnh của đất nước. 

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác giáo dục truyền thống yêu 
nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và bồi dưỡng lớp người kế cận - chủ 
nhân tương lai của đất nước. Hội đã phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục 
truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước; tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ sống đẹp - sống có ích”, sinh 
hoạt truyền thống nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 
ôn lại chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, sự ra đời, lớn 
mạnh và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, thi tìm hiểu lịch sử cách 
mạng, kể những mẩu chuyện, những kỷ niệm trong quá trình tham gia quân ngũ của 
hội viên CCB...Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục cho đoàn viên thanh niên 
nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến 
hoà bình”. Phối hợp triển khai thực hiện nghị quyết của BCH TW Đảng về “Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, 
HĐH đất nước”. Tham gia củng cố, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, rèn luyện, 
bồi dưỡng đoàn viên ưu tú phấn đấu kết nạp vào Đảng.

Trải qua 17 năm xây dựng và phát triển, Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh đã đạt 
được những kết quả và thành tích rất đáng tự hào, khẳng định hoạt động của Hội luôn 
đúng hướng và có hiệu quả. Kết quả thể hiện sự cố gắng nỗ lực không ngừng của đội 
ngũ cán bộ, hội viên. Để phát huy những thành tích trong công tác hội thời gian qua, 
các cấp Hội CCB trong Khối kính mong tiếp tục được đón nhận sự quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ; tổ chức hội cấp trên và sự quan tâm tạo điều kiện của thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị; phối hợp hiệu quả với các tổ chức đoàn thể. Bằng nghị lực và 
sự quyết tâm của cán bộ, hội viên phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị của cơ quan, đơn vị góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội trên quê hương Đất Tổ./.
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MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN        
PHONG TRÀO XÂY DỰNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VĂN HÓA GẮN VỚI 

CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NGƯỜI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN 
CHỨC “TRUNG THÀNH - SÁNG TẠO - TẬN TỤY - GƯƠNG MẪU”
(Tham luận của Đ/c Nguyễn Đức Sinh - UVBTVLĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn 

viên chức tỉnh)

–––––––––

Xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở là một trong những chủ trương lớn của Đảng 
và Nhà nước ta đặt ra từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (1981). Đây là một chủ 
trương có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng văn hoá, lối sống và con 
người phù hợp với đòi hỏi của đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Nói đến văn hóa là nói đến tổng thể các mối quan hệ, các hoạt động liên quan, bao 
hàm nhiều thành tố, nhiều lĩnh vực cụ thể mang tính hiệu quả, trách nhiệm, sự thuận 
tiện cũng như yếu tố phát triển cả bề rộng và chiều sâu cho mọi hoạt động. Căn cứ 
QĐ số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương 
trình hành động thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” giai đoạn 2011 – 2015; thực hiện chỉ đạo của BTV Đảng uỷ Khối, BTV LĐLĐ 
tỉnh, CĐVC tỉnh đã kiện toàn BCĐ xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa bao gồm các 
đồng chí Thường trực CĐVC tỉnh làm trưởng, phó Ban, thành viên là các đồng chí 
lãnh đạo các Ban Đảng của Đảng ủy Khối để tạo thành sức mạnh tổng hợp cho phong 
trào. Theo đó, BCĐ của CĐVC tỉnh đã chỉ đạo kiện toàn Ban vận động xây dựng 
cơ quan, đơn vị văn hóa ở cơ quan, đơn vị mình, Thủ trưởng cơ quan là Trưởng Ban 
vận động, các thành viên thuộc các đoàn thể, trong đó CĐCS của cơ quan, đơn vị có 
trách nhiệm chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai hoạt động. Trên thực tế, việc 
triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa là những nội dung thiết thực 
để thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong 
trào xây dựng người CBCCVC “Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”. 
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, thời gian qua, phong trào xây dựng 
cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa được Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh luôn chú 
trọng triển khai thực hiện và đã đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt 
động và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới. Từ phong trào đã 
thúc đẩy các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan đơn 
vị văn hóa, đội ngũ CB, CC, VC và người lao động có cuộc sống văn minh, đời sống 
văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú.
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Với số lượng CB,CCVC,LĐ gần 3.400 người, trong đó xấp xỉ 3.200 đoàn viên 
công đoàn, được các cấp chính quyền quan tâm trang bị đầy đủ các điều kiện làm 
việc, cùng với đó là sự ổn định và  đời sống vật chất tinh thần luôn được cải thiện 
nên việc tổ chức các phong trào hoạt động, nhất là phong trào xây dựng cơ quan, đơn 
vị văn hóa nhanh chóng được đoàn viên công đoàn ủng hộ và tích cực tham gia. Để 
tạo được sự đồng thuận đó, trước hết, các CĐCS trong khối đã phối hợp tổ chức hội 
nghị CBVC từ đầu năm để triển khai chỉ đạo mọi hoạt động trong năm được thuận 
lợi, việc chăm lo đời sống cho CB,CCVC,LĐ được quan tâm chu đáo cũng là một 
nhân tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào. CĐVC tỉnh đã 
chỉ đạo các CĐCS đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phối hợp chặt chẽ giữa thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo, tổ chức có chiều sâu, trọng điểm và có tác 
dụng cụ thể, rõ rệt đối với mỗi loại hình phong trào thi đua, đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ công tác chuyên môn của từng đơn vị. Hàng năm, CĐVC tỉnh đã tổ chức cho 
100% CĐCS tập huấn, triển khai đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn 
hóa gắn với hội nghị giao ước thi đua; các đơn vị đã chủ động phát động phong trào 
lồng ghép với các phong trào thi đua khác, cuối năm đều có bình xét, chấm điểm và 
đưa vào tiêu chí thi đua của tập thể, cá nhân. Do vậy, phong trào được duy trì thường 
xuyên đem lại hiệu quả thiết thực góp phần làm cho vị thế của tổ chức công đoàn 
được nâng lên, nhận thức về công tác xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 
có sự chuyển biến tích cực. Nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chương trình phối 
hợp tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy 
Đảng, Chính quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào, tiêu biểu như (CĐCS 
Sở Thông tin truyền thông, Cục Thuế tỉnh, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Liên 
Minh hợp tác xã tỉnh ...). Tính đến nay, 100% CĐCS trong Khối đã kiện toàn, củng 
cố Ban vận động xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và triển khai thực hiện gắn với 
các phong trào thi đua cụ thể như “Ngày làm việc 8 giờ” gắn với cuộc vận động xây 
dựng người CBCC “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”, phong trào “Thi 
đua hai tốt” gắn với phong trào “Thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo” và “Phát 
huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên vật liệu”… Với cách làm đó, đến 
nay phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa đã trở thành một trong các phong 
trào thi đua sâu rộng trong CB,CCVC,LĐ, có sức lan toả mạnh mẽ, thu hút đông đảo 
mọi người cùng tham gia và tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, có tác động tích cực trong 
việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị.… 

Cùng với các phong trào thi đua nói trên, CĐVC tỉnh luôn chú trọng triển khai 
công tác xây dựng CĐCS vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong 
sạch vững mạnh bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề 
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ra. Song song với đó là việc chăm 
lo, tạo điều kiện thuận lợi cho công 
tác vận động nữ CBCC,VC,LĐ 
trong khối được đảm bảo, đồng 
thời nâng cao chất lượng hoạt động 
của Ủy ban Kiểm tra cũng như 
nắm bắt, chỉ đạo công tác tài chính, 
thu chi công đoàn rõ ràng, minh 
bạch và có hiệu quả. Tính đến cuối 
năm 2014, CĐVC tỉnh có trên 80% 
CBCC,VC,LĐ đạt danh hiệu “Lao 
động tiên tiến”, trong đó có trên 30% đạt danh hiệu CSTĐ các cấp; 95,7% CĐCS 
xếp loại vững mạnh, trong đó có 57,4% vững mạnh xuất sắc. Mục tiêu đề ra của 
phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa là xây dựng môi trường văn hóa lành 
mạnh, tác phong lao động và làm việc văn minh, CĐVC tỉnh đã tổ chức triển khai, 
vận động CB,CCVC,LĐ không uống rượu bia buổi trưa các ngày làm việc, không 
hút thuốc lá tại nơi làm việc, thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang…. cơ quan,  
đơn vị xây dựng nội quy, quy chế làm việc, đảm bảo giữ gìn bí mật, bảo vệ chính trị nội 
bộ, đảm bảo an ninh trật tự; tổ chức tốt các phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”, đảm bảo 
an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ. Các cơ quan, đơn vị đều tổ chức cho 
CB,CCVC,LĐ ký cam kết không vi phạm ATGT, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. 
Tỷ lệ gia đình CB,CCVC,LĐ được công nhận “Gia đình văn hóa” đạt trên 90%. Có thể 
khẳng định đội ngũ cán bộ, đoàn viên CĐ và người lao động thuộc CĐVC tỉnh ngày 
càng thể hiện trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao, tham gia tốt các 
phong trào, các cuộc vận động ở địa phương và tích cực xây dựng gia đình đạt tiêu 
chuẩn gia đình văn hóa.

 Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng đã chú trọng đầu tư xây dựng, phát huy 
hiệu quả các thiết chế văn hóa như: nhà đa năng, sân bãi luyện tập thể thao, phòng 
đọc sách, thư viện, phòng truyền thống...  Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 
thể thao trong CB,CCVC,LĐ diễn ra sôi nổi, liên tục, chất lượng ngày càng được 
nâng lên. Hàng năm, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều giải thể thao, 
hội diễn văn nghệ… nhằm tăng cường tình đoàn kết và xây dựng đời sống văn hóa ở 
cơ quan, đơn vị trong Khối. Từ phong trào văn nghệ, thể thao lẻ tẻ đã trở thành phong 
trào lớn có sức thu hút số đông CB,CCVC,LĐ tham gia, trở thành nhu cầu rèn luyện 
sức khoẻ của các cá nhân, nhiều người đã tự chọn cho mình những bộ môn thể thao 
phù hợp và hoạt động văn nghệ yêu thích . Từ đó, phát hiện và bồi dưỡng hạt nhân 

Ký kết thi đua cụm công đoàn phía bắc
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làm nòng cốt cho cơ quan, đơn vị tham gia các giải thể thao, các kỳ liên hoan, hội 
diễn do các cấp tổ chức đạt kết quả cao. Hoạt động xã hội, từ thiện cũng được thường 
xuyên tổ chức được CB,CCVC,LĐ hưởng ứng như đăng ký phụng dưỡng bà mẹ Việt 
Nam Anh hùng, đóng góp xây dựng Quỹ Vì phụ nữ nghèo, Mái ấm công đoàn, quỹ 
Vì người nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, giúp đỡ nhân dân các vùng thiên 
tai, ủng hộ tiền, hiện vật, ngày công tham gia xóa nhà tạm... đã mang lại niềm động 
viên an ủi lớn lao, tăng thêm sự đoàn kết giữa tổ chức công đoàn với CB,CCVC,LĐ 
và nhân dân trong tỉnh.

 Từ thực tế chỉ đạo, triển khai phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa 
gắn với cuộc vận động xây dựng người CBCC,VC “Trung thành - sáng tạo - tận tụy 
- gương mẫu”, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời cũng là các giải 
pháp sau đây:

Thực tiễn cho thấy, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị là 
điều kiện tiên quyết để CĐCS hoàn thành nhiệm vụ với một tâm thế cần có, một kế 
hoạch dài lâu và sự hỗ trợ tối đa về vật chất, tinh thần triển khai cuộc vận động đi 
vào cuộc sống... thêm vào đó, việc quán triệt, tổ chức, triển khai cuộc vận động của 
Công đoàn phải luôn thường xuyên, liên tục, có sự sáng tạo, cách làm bài bản và sức 
thuyết phục nhằm nâng cao nhận thức, hành động, nhất là truyền thụ những kinh 
nghiệm quý báu cho mỗi đoàn viên và tổ chức công đoàn, đặc biệt cho các đồng chí 
trong BCH Công đoàn các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp tục nâng cao chất lượng 
cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, 
tận tuỵ, gương mẫu” lên tầm cao mới, có sức lan toả, thiết thực hơn cùng với thực 
hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, 
tương thân, tương ái trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 
trong xã hội.

Các BCH CĐCS  tích cực đổi mới xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền 
về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với nhiều hình thức, biện 
pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống phù hợp với thực tiễn ở cơ 
quan, đơn vị mình để mọi đoàn viên công đoàn hưởng ứng tham gia. Đẩy mạnh và 
hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh và công đoàn đoàn cấp trên phát động. Xây 
dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Giữ vững kỷ 
cương lao động và tích cực thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, đấu 
tranh có hiệu quả với các biểu hiện tiêu cực.

Tiếp tục đẩy mạnh và tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “Hướng về cơ sở, 
phục vụ tốt cơ sở”, “Cải tiến lề lối làm việc, chung tay cải cách hành chính”, “Tích 
cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị”, “Xây dựng 
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cơ quan văn hoá, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Thực hành tiết kiệm, 
chống tham nhũng, lãng phí”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đi đôi với hoạt động 
chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; phối hợp 
với cơ quan tham gia xây dựng các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, 
lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tiếp tục kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt 
vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCC,VC,LĐ. Đồng 
thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua 
và các cuộc vận động, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình 
tiên tiến, rút ra bài học kinh nghiệm để tổ chức chỉ đạo thực hiện các phong trào thi 
đua, các cuộc vận động ngày được tốt hơn./.
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC 
ĐOÀN PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI KHỐI CÁC CƠ 

QUAN TỈNH NHẰM THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 
CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Tham luận của đ/c  Kiều Công Tấn - Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh)

–––––––––

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên nước ta hết thế hệ này đến 
thế hệ khác, đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn 
sàng dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Được Đảng và Bác Hồ sáng lập, 
lãnh đạo và rèn luyện, trong hơn 80 năm qua, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 
minh đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, 
giáo dục, vận động thanh niên tham gia các phong trào thi đua và hành động cách 
mạng.  Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 
đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện xuất sắc 
nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân viết nên những 
trang sử hào hùng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi 
mới vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng văn minh. Xứng đáng là “Cánh tay đắc lực và đội dự bị tin cậy của Đảng”.

Trong những năm qua thực hiện Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng 
Khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo 
điều kiện của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ, công tác đoàn 
và phong trào thanh thiếu nhi của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã có nhiều chuyển 
biến tích cực, phát huy được những thuận lợi, khắc phục khó khăn thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, đóng góp xứng đáng vào kết quả thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Các 
phong trào hành động “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai sâu rộng đã 
tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội, phát huy được vai trò xung kích của thanh 
niên. Các hoạt động sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, nghệ 
thuật, thể dục thể thao, giúp đỡ người nghèo, vùng nghèo, ứng phó với thiên tai, lũ lụt 
đã thu hút đông đảo lực lượng ĐVTN trong Khối tham gia. Công tác chăm sóc, bảo 
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vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng 
ngày càng nhận được sự quan tâm 
nhiều hơn của các cấp ủy đảng và 
chính quyền, nhận thức và trách 
nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh 
niên được nâng cao, tổ chức được 
nhiều hoạt động phong phú, bổ ích 
cho thiếu nhi, nhi đồng.

Thông qua các phong trào 
hành động cách mạng, tổ chức 
Đoàn ngày càng được củng cố phát 
triển, chất lượng giác ngộ chính trị, 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Đoàn viên thanh niên từng bước được nâng lên; 
qua đó đã lựa chọn, giới thiệu được nhiều cán bộ đoàn viên thanh niên trẻ, gương 
mặt ưu tú đủ năng lực, phẩm chất cho Đảng xem xét kết nạp, được cấp ủy, thủ trưởng 
các cơ quan đơn vị quy hoạch, bồi dưỡng, đề bạt bổ nhiệm, giao phó những chức trách 
nhiệm vụ quan trọng. 

Để nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Khối các 
cơ quan tỉnh góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ 
chính trị của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới. Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan 
tỉnh đề xuất một số giải pháp sau:

Một là: Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị 
tư tưởng, đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền giáo dục của đoàn để 
ĐVTN nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí của Thanh niên và Đoàn Thanh 
niên trong thời kỳ mới. Tập trung đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết của 
Đại hội Đoàn các cấp; Tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền 
và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Vận động 
cán bộ đoàn viên thực hiện nghiêm chỉ thị nghị quyết của Đảng. Tích cực đóng góp ý 
kiến cho cán bộ, đảng viên và sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng. 

Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Đất Tổ học tập và làm theo lời 
Bác“, lựa chọn những nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng ĐVTN. Chú 
trọng giáo dục về truyền thống yêu nước, tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ 
niệm lớn của đất nước của dân tộc, của ngành phù hợp với điều kiện đặc thù của mỗi 
cơ quan, đơn vị. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, luật An toàn giao 

Cán bộ, đoàn viên Đoàn Khối các cơ quan tỉnh 
tham gia hiến máu tình nguyện 
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thông, phòng chống TNXH cho ĐVTN thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh 
hoạt chuyên đề, các hoạt động tổ chức tìm hiểu hiến pháp, pháp luật Việt Nam, luật 
An toàn giao thông và vận động ĐVTN tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá, 
gương mẫu thực hiện quy định văn minh công sở trong cán bộ, công chức trẻ.

Hai là: Tập trung củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất 
lượng đoàn viên, chất lượng sinh hoạt chi đoàn, tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn 
với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Triển khai, sâu rộng và thực hiện tốt chương trình 
“Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 – 2017”. Thường xuyên quan tâm công tác 
kiểm tra, giám sát của đoàn. Chú trọng kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, việc thực 
hiện Điều lệ, các kế hoạch công tác của Đoàn. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động 
“Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên đảng cộng sản Việt Nam”, tích 
cực bồi dưỡng, tạo môi trường rèn luyện và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem 
xét, kết nạp. 

Ba là: Tiếp tục triển khai đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng “Xung 
kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với 
thanh niên lập thân lập nghiệp” gắn bới thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn 
vị, nhằm khơi dậy, phát huy tiềm năng và chăm lo nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, 
hướng dẫn, hỗ trợ cho ĐVTN đồng thời phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội.

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn tích cực vận động ĐVTN thi đua hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở từng cơ quan, đơn vị; hăng hái đảm nhận các công 
trình, phần việc thanh niên, các chương trình đề án đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. 
Tiếp tục triển khai sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên Thanh niên phong trào “Sáng 
tạo trẻ” với phương trâm “Ở đâu có đoàn viên thanh niên, ở đó có hoạt động sáng 
tạo”. Cổ vũ ĐVTN nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng 
dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đề xuất ý tưởng sáng tạo, giải pháp nâng cao chất 
lượng công tác tham mưu, công tác quản lý, điều hành. Tổ chức tốt các hoạt động 
tình nguyện, chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ thông qua phong trào đảm 
nhận việc khó, việc mới. Tích cực tham gia hoạt động tình nguyện tại các xã vùng 
sâu, vùng xa góp phần tháo gỡ một phần khó khăn, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao 
dân trí. Tích cực tham gia xây dựng quỹ nhân đạo, từ thiện. Tiếp tục phát huy vai trò 
xung kích của đoàn thanh niên trong việc tham gia cải cách hành chính Nhà nước, triển khai 
có hiệu quả phong trào “Ba trách nhiệm trong cán bộ công chức trẻ”. Tích cực tham gia giữ 
gìn cơ quan an toàn, nâng cao nhận thức cho ĐVTN về “Diễn biến hoà bình” và âm 
mưu phá hoại của các thế lực thù địch.
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- Chú trọng công tác tham mưu với cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan trong việc đào tạo, 
bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho ĐVTN. 
Tham gia xây dựng môi trường học tập văn minh, lành mạnh, duy trì các CLB môn 
học, các hình thức hỗ trợ học tập, động viên ĐVTN tích cực học thêm ngoại ngữ, tin 
học. Duy trì có hiệu quả phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao. Duy trì nhóm 
tuyên truyền ca khúc cách mạng của đơn vị. Làm tốt công tác giáo dục kiến thức về 
kinh tế - xã hội, văn hoá. Tạo điều thuận lợi cho ĐVTN có môi trường rèn luyện kỹ 
năng hoạt động xã hội thông qua các phong trào Đoàn. 

Bốn là: Chỉ đạo cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi nhân dịp 
kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu. Khuyến khích tổ chức sinh hoạt 
hè cho thiếu nhi phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác 
phối hợp vận động xây dựng quỹ khuyến học và tuyên dương, khen thưởng học sinh 
giỏi hằng năm tại các cơ quan đơn vị.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác Đoàn và Phong trào TTN Khối các cơ quan tỉnh 
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tại Đại hội này 
tôi xin có một số đề xuất đối với các cấp ủy Đảng, lãnh đạo về công tác Thanh niên 
như sau:

Một là: Cần tiếp tục tăng cường, quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa tới công 
tác thanh niên và thanh niên. Quan tâm về đời sống tinh thần, vật chất, nguyện vọng 
chính đáng của ĐVTN, tạo điều kiện trong việc bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách 
mạng, phát triển Đảng, trong việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm và sử 
dụng cán bộ trẻ.

Hai là: Mạnh dạn giao cho ĐVTN chịu trách nhiệm thực hiện những công việc 
khó đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích giúp ĐVTN có điều kiện phát huy khả năng, bộc 
lộ suy nghĩ, nhận thức để từ đó có hướng động viên khuyến khích những điểm mạnh, 
điểm tốt, uốn nắn kịp thời những sai sót yếu kém.

Chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối, công tác đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh 
sẽ có những bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, rực rỡ hơn nữa như hoa nở mùa 
xuân, tuổi trẻ cán bộ ĐVTN Khối các cơ quan sẽ luôn ra sức học tập, lao động, rèn 
luyện để ngày càng tiến bộ, có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn để đóng góp xứng 
đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối các cơ tỉnh 
Phú Thọ trong nhiệm kỳ tới./.



PHẦN THỨ NĂM

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI
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Toàn cảnh Đại hội

Đoàn đại biểu đại diện cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 
người lao động, các cháu thiếu niên, nhi đồng đến chào mừng Đại hội
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Đoàn Thư ký Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội
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Đ/c Bùi Minh Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội
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Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ 
lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, 
nhiệm kỳ 2015-2020 chụp ảnh với các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí nguyên là lãnh đạo 
của Đảng bộ Khối qua các thời kỳ.
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Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh họp phiên thứ nhất

Các đoàn thể Khối tặng hoa chúc mừng các đồng chí Thường trực 
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
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Đ/c Nguyễn Văn Thư - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng 
các đơn vị tham gia giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội

Tiết mục văn nghệ tham gia giao lưu chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Khối

Tiết mục văn nghệ tham gia giao lưu chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Khối
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Hội thao truyền thống mừng Đảng, mừng Xuân

Đ/c Tạ Phú Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối tặng hoa, phần thưởng 
cho các đơn vị tham gia giao lưu chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp 

và mừng Xuân Bính Thân.
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Chịu trách nhiệm nội dung:
BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI

CÁC CƠ QUAN TỈNH

In 150 cuốn, khổ 20,5 x 28,5 cm, tại Công ty CP In Phú Thọ. Giấy phép xuất bản số: 
06/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 14 tháng 1 năm 2016.

In xong và nộp lưu chiểu tháng 1 năm 2016.

Ban chỉ đạo:
NGUYỄN VĂN THƯ

TẠ PHÚ THỌ
LÊ TRƯỜNG GIANG
HOÀNG TIẾN ĐIỆP
LƯU NGỌC TRÂM
MAI XUÂN DŨNG

VŨ THỊ MAI KHANH
NGUYỄN ĐỨC SINH

Ban biên tập:
LÊ TRƯỜNG GIANG
HOÀNG TIẾN ĐIỆP
VI THỊ THU HẰNG
VŨ NGỌC QUANG

CAO THỊ PHƯƠNG THÚY
BÙI THỊ LAN PHƯƠNG

PHAN THỊ NGUYỆT ANH
NGÔ THỊ LÊ GIANG

NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN

Sửa bản in:
NGÔ THỊ LÊ GIANG

NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN

Trình bày:
K. THANH THÚY - Công ty CP In Phú Thọ
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