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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Nghệ An, ngày 20 tháng 10 năm2021

BÁO CÁO
công tác xây dựng Đảng tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021
----I- Một số kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm
1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
- Tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các
biện pháp phòng, chống dịch và nêu cao ý thức kiểm soát tình tình dịch
bệnh Covid 19. Tuyên truyền chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid19 theo Quyết định 3355/QĐ-BYT, ngày 8/7/2021 của Bộ Y tế về “Kế
hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022”.
- Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống ngày các ban xây
dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy (14-18/10), ngày truyền thống Hội LHTN
Việt Nam (15/10), ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ (20/10), ngày thành
lập Hội nông dân Việt Nam (14/10).... Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở kịp
thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của
Đảng và Nhà nước1 và định hướng tốt các vấn đề nóng2 và tình hình kinh tế,
chính trị xã hội của tỉnh cho cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ...
- Hoàn thành tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
cho 68 đảng viên dự bị. Khai giảng lớp bồi dưỡng sơ cấp lý luận chính trị
cho 50 đảng viên; lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng cho 65 quần
chúng ưu tú. Các lớp bồi dưỡng đã được đổi mới phù hợp, bằng hình thức
học trực tuyến linh hoạt trong thực hiện các giải pháp phòng chống dịch
bệnh covid 19, nhưng vẫn đảm bảo về nội dung, chất lượng và thời lượng
của chương trình học học.
- Chỉ đạo cơ sở tổ chức học tập, quán triệt bài báo "Dân vận" của Bác Hồ
đăng trên báo Sự thật ngày 15/10/1949 nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày truyền
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Quy định số 08-QĐ/TU về quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ ; Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về "Chủ
trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung"; Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021 của Bộ
Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực
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Dự án Công viên Vĩnh Hằng tại xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên
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thống công tác Dân vận của Đảng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, nhất là
về cải cách hành chính, thực hành đạo đức công vụ; thực hiện quy chế dân chủ
ở cơ sở và xây dựng các mô hình về "Dân vận khéo" trong Khối các cơ quan
cấp tỉnh.
- Xây dựng dự thảo hướng dẫn xây dựng mô hình điển hình thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW và “điểm sáng” về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Tham gia góp ý dự thảo Đề án “một số giải
pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và
chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 và
những năm tiếp theo” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Tham gia đầy đủ các hội nghị do Tỉnh ủy tổ chức: tập huấn về công
tác dân vận, tập huấn về công tác tổ chức và quán triệt Quy định 24-QĐ/TW
và Hướng dẫn 01-HD/TW; sơ kết 9 tháng công tác kiểm tra, giám sát năm
2021. Cử cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối tham gia thanh viên Ban chỉ đạo
Quy chế dân chủ cơ sở của tỉnh.
- Bồi dưỡng nhân tốt tham gia hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 20202025 cấp tỉnh.
- Duy trì có hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và đội ngũ cộng tác
viên, kịp thời thông tin và định hướng các vấn đề dư luận quan tâm. Tổng
hợp, biên soạn kịp thời các thông tin phục vụ cho hoạt động của đội ngũ báo
cáo viên cơ sở.
2. Công tác tổ chức cán bộ và quản lý đảng viên
- Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở quán triệt và triển khai có chất lượng Quy
định 08-QĐ/TW về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ
Đảng ủy Khối chọn điểm mẫu tại 3 đơn vị: chi bộ trực thuộc ĐB Viện kiểm
sát, ĐB Trường Chính trị và Chi bộ CQ UBMTTQ tỉnh. Nhiều đơn vị đã
triển khai sinh hoạt mẫu và thực hiện tốt các bước theo Quy định: ĐB Liên
đoàn lao động tỉnh, ĐB Cục Thuế, ĐB Sở Y tế…
- Triển khai đánh giá tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết
22-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương và Nghị quyết 01-NQ/ĐU của
Ban chấp hành Đảng ủy Khối về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu
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của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ, đảng viên.
Nội dung đánh giá được triển khai từ cơ sở và kịp thời báo cáo về tỉnh.
- Ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện hướng
dẫn một số điểm mới của Hướng dẫn 01-HD/TW, về một số điều cụ thể thi
hành Điều lệ Đảng.
- Xây dựng dự thảo Hướng dẫn, Đề cương, bảng điểm công tác xây
dựng Đảng năm 2021.
- Thống nhất chủ trương để Đoàn Khối triển khai bầu bổ sung Ban
chấp hành, Ban Thường vụ và Phó Bí thư Đoàn Khối nhiệm kỳ 2017-2022 .
- Thống nhất chủ trương kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ Đài PTTH;
Ban hành Quyết định Chỉ định (01 đồng chí) tham gia BCH Đảng bộ Cục
Thuế; (01 đồng chí) tham gia BCH Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu QHHĐND; chuẩn y Bí thư Đảng ủy Báo Nghệ An, Ủy viên BTV Sở Tài
nguyên và Môi trường, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc
hội- HĐND tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Sở Ngoại vụ; Phó Chủ nhiệm
UBKT Đảng ủy Cục Thuế; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 20202025.
- Nhận xét đối với 09 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy
quản lý, 8 đồng chí thuộc chi bộ Hội LHPN tỉnh, ĐB Sở Tư pháp và ĐB
Liên đoàn lao động xem xét giới thiệu bầu vào các chức danh Chủ tịch, Phó
Chủ tịch, Ủy viên BTV Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; 01 đồng chí
thuộc ĐB Ngân hàng Phát triển xem xét bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám
đốc. Thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối 3 đảng viên thuộc diện BTV đảng
bộ Khối quản lý, trong đó 01 đ/c thuộc đảng bộ Viện kiểm sát xem xét bổ
nhiệm lại, 02 đ/c thuộc đảng bộ Bảo hiểm xã hội xem xét bổ nhiệm chức vụ
lãnh đạo, quản lý.
- Xét kết nạp 13 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức 7 đảng viên
dự bị đảng đảm bảo quy trình, thủ tục và thời gian. Đề nghị tặng Huy hiệu
30 năm tuổi đảng cho 3 đảng viên. Chuyển sinh hoạt đảng đi, đến cho 25
đồng chí, trong đó chuyển đi 16 đồng chí, chuyển đến 8 đồng chí, chuyển
nội bộ 01 đồng chí đảm bảo nguyên tắc, quy định.
- Tiếp tục cập nhật phiếu đảng viên; kịp thời đánh giá kết quả thực hiện
sử dụng phần mềm quản lý đảng viên theo yêu cầu của tỉnh ủy.
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3. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật
- Hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị phục vụ hoạt động kiểm tra cuối năm của
UBKT Tỉnh ủy năm 2021.
- Triển khai cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận
sau kiểm tra, thanh tra theo Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 05/5/2008 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác xử lý sau
kiểm tra, thanh tra; việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm năm 2020 tại các
đảng bộ Sở KH&ĐT, Sở GTVT.
- UBKT Đảng ủy Khối hoàn thành các cuộc kiểm tra việc kiểm tra việc
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Cục Thuế và Sở
NN&PTN. Xây dựng Quyết định, kế hoạch, đề cương giám sát đối với 01
đồng chí cấp ủy viên cùng cấp.
- Tiếp nhận 02 đơn, kiến nghị tố cáo đối với đảng viên thuộc đảng bộ
Khối, kết quả: lưu đơn, đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Đảng
ủy Khối.
- Đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng và UBKT Đảng ủy cơ sở rà soát,
triển khai hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát quý III/20213. Chỉ đạo
Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan, Cục quản
lý thị trường hướng dẫn chi bộ trực thuộc xử lý kỷ luật 05 đảng viên bằng
hình thức khiển trách4.
4. Công tác văn phòng cấp ủy
- Tham mưu thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19 trong
cơ quan Đảng ủy Khối.
- Phục vụ tốt các hội nghị của Thường trực, hội nghị của các ban đảm
bảo đúng an toàn trong tình hình thực hiện cách ly xã hội. Phối hợp, phục
vụ mở các lớp bồi dưỡng chính trị theo hình thức trực tuyến.
- Thực hiện tốt quy trình xử lý, tiếp nhận, đăng ký và phát hành 52 văn
bản đi đảm bảo đúng thể thức văn bản, chính xác; tiếp nhận và xử lý 427
văn bản đến kịp thời phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.
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Chi bộ Sở Du lịch triển khai kiêm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng viên; 16 lượt tổ chức cơ sở đảng
kiểm tra đối với 45 tổ chức Đảng trực thuộc và 96 đảng viên; 7 UBKT cơ sở tiền hành kiểm tra theo chương trình
tại 33 tổ chức đảng trực thuộc.
4 Nội dung vi phạm: Vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ ba), đảng viên là cán bộ
thuộc diện cơ sở quản lý 05 đồng chí.

5

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chỉnh lý tài liệu cơ quan nhiệm kỳ 20152020.
- Thực hiện tốt công tác tài chính phục vụ hoạt động của cấp ủy và hoạt
động của cơ quan Đảng ủy Khối.
4. Lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể
- Cơ quan thực hiện nghiêm túc các biên pháp về phòng, chống dịch
đối với cán bộ, công chức và các cơ quan, đơn vị đến giao dịch Covid 19; .
- Đôn đốc nhà thầu thực hiện đảm bảo tiến độ xây dựng: tháo gỡ nhà 3
tầng và chuẩn bị xây dựng sân trụ sở cơ quan.
- Các tổ chức đoàn thể tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ 9 tháng
đầu năm, đôn đốc triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Tuyên truyền
và tổ chức các hoạt động chúc mừng nhân kỷ niệm ngày truyền thống các
ban xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy, kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam
20/10. Đoàn Thanh niên tiếp tục triển khai biên soạn lịch sử Đoàn Khối;
thực hiện quy trình bầu bổ sung Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư
Đoàn Khối nhiệm kỳ 2017-2022.
II- Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11
1. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo các cơ sở thiết lập trạng thái
mới vừa phòng chống Covid 19, vừa hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 theo
tinh thần chỉ đạo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19”.
2. Tổ chức tốt các hoạt đông tuyên truyền ngày lễ kỷ niệm, kỷ niệm
104 năm Cách mạng Tháng 10 Nga (7/11/1917 - 7/11/2021); 91 năm ngày
thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021)
và ngày Đại đoàn kết toàn dân (18/11); 85 năm ngày ra đời Bản Hiến pháp
đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2021); ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam (9/11); 85 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam
(9/11/1946 - 9/11/2021); 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 20/11/2021).... Tuyên truyền Kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII),
kết quả Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và tình hình kinh
tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh...
3. Hoàn thành các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị theo kế hoạch đề ra.
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4. Ban hành Hướng dẫn, Bảng chấm điểm, Đề cương xây dựng công
tác xây dựng Đảng năm 2021 Chỉ đạo các tổ chức cơ sở triển khai đánh giá,
xếp loại, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021.
5. Cử báo cáo viên tham gia hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền
Nghị quyêt Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
nhiệm kỳ 2020-2025 theo kế hoạch của tỉnh.
6. Tổ chức giao ban Báo cáo viên cơ sở; Ban Chỉ đạo 35 và Đội ngũ
Cộng tác viên Dư luận xã hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh quý IV năm
2021. Tổ chức hội nghị tập huấn cho Ban Chỉ đạo 35 và cộng tác viên dư
luận xã hội Đảng bộ Khối
7. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành sinh hoạt mẫu và triển
khai trong 100% chi bộ đánh giá sinh hoạt chi bộ theo Quy định 08-QĐ/TU.
Tiếp tục quan tâm thực hiện Đề án về nắm bắt và định hướng dư luận xã hội
trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; xây dựng “chi bộ 5 tốt”, “đảng viên 5
tốt”; kế hoạch thực hiện Đề án 02- ĐA/ĐUK về nâng cao chất lượng, hiệu
quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong Đảng
bộ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2021- 2025...
8. Điều chỉnh chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ năm
2021 phù hợp với tình hình thực tiễn. Hoàn thành cuộc giám sát đối với cấp
ủy viên cùng cấp.
9. Các tổ chức đoàn thể tập trung tuyên truyền tốt các ngày lễ kỷ niệm
trong tháng, tập huấn nghiệp công tác Đoàn, Hội, Công đoàn và tổ chức tốt
các hoạt động theo chương trình đề ra.
Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh ủy ( báo cáo),
- Các TCCS đảng,
- Các đồng chí UV BCH Đảng bộ Khối,
- Các đoàn thể thuộc Khối,
- Các ban, VP Đảng uỷ,
- Lưu VT.

T/L BAN THƢỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thanh Hà

