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Số 60 - BC/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Nghệ An, ngày 08 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO
kết quả thực hiện Đề án 01/ĐA-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khóa XVIII về "Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối,
xóm, bản chƣa có chi bộ, chƣa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy
cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An"
----Ban Thường vụ nhận được Công văn số 810-CV/BTCTU, ngày 30
tháng 11 năm 2021 về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 01- ĐA/TU,
Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh báo cáo như sau:
I- Đặc điểm, tình hình
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An hiện có 63 tổ chức cơ sở đảng
trực thuộc. Thực hiện Đề án 01-ĐA/TU, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã
phân công 20 tổ chức cơ sở đảng (7 chi bộ và 13 Đảng bộ cơ sở) giúp đỡ 20
xóm tại 18 xã thuộc 6 huyện. Quá trình 5 năm thực hiện Đề án số 01- ĐA/TU
đạt được nhiều kết quả. Năm 2021, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6,
nhiều xóm đã được sáp nhập và có sự thay đổi; tình hình dịch bệnh Covid 19
diễn biến phức tạp có ảnh hướng lớn đến hoạt động kinh tế, xã hội của tỉnh
nói chung và thực hiện Đề án 01-ĐA/TU. Kết quả thực hiện của Đảng bộ
Khối như sau:
II- Kết quả thực hiện
1. Kết quả đạt đƣợc về thực hiện Đề án 01-ĐA/TU
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã khảo sát, xây dựng
Kế hoạch, phân công 20 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc ở các sở, ban, ngành,
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh kết nghĩa, hỗ trợ giúp đỡ 20
xóm/18 xã1 thuộc phạm vi Đề án số 01-ĐA/TU .
Sau 5 năm thực hiện, đã hỗ trợ 05 xóm thành lập được chi bộ, hỗ trợ bồi
dưỡng kết nạp được 07 quần chúng ưu tú vào đảng do các Đảng bộ Sở Giao
thông vận tải (02), Văn phòng Tỉnh ủy (01), các Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh
ủy (02), Mặt trận Tổ quốc (01) và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (01) đảm nhận
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Tại 6 huyện, gồm: Hưng Nguyên 06 xã, Nghi Lộc 03 xã, Yên Thành 02 xã, Quỳnh Lưu 04 xã, Đô Lương 01 xã, Nam
Đàn 02 xã.
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giúp đỡ., tiếp tục giúp đỡ giới thiệu 26 quần chúng ưu tú khác tham gia lớp
bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
- Có 06 xóm đã được hỗ trợ kinh phí, vật chất để xây dựng Nhà văn hóa
09 xóm được hỗ trợ mua sắp trang thiết bị trong nhà văn hóa xóm (như loa
đài, bàn ghế …), 02 xóm được hỗ trợ làm sân chơi thể thao, hỗ trợ xi măng
làm đường giao thông, hỗ trợ làm hệ thống truyền thanh của xóm, của xã;
thăm tặng quà cho các hỗ nghèo và có một số hoạt động truyền thông chuyên
đề, hoạt động từ thiện khác. Ngoài ra các tổ chức cơ sở đảng đã hộ trợ các
xóm 2.225.900.000 đồng.
2. Kết quả về thực hiện Kết luận số 95
Ngay sau khi nhận được Kết luận số 95- KL/TU, ngày 05/7/2021 của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Đề án số 01- ĐA/TU, ngày
10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về "Xây dựng chi
bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng
viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ ", Ban Thường vụ Đảng
ủy Khối đã tổ chức quán triệt đến các tổ chức cơ sở Đảng triển khai những
nội dung cơ bản của Kết luận số 95-KL/TU; thực hiện kiện toàn lại Ban chỉ
đạo thực hiện Đề án do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban và các thành
viên là các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy và trưởng các tổ chức
chính trị - xã hội trực thuộc.
Căn cứ vào Danh sách xóm thuộc phạm vi Đề án số 01-ĐA/TU (tính đến
tháng 12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An), Đảng bộ Khối các cơ
quan tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng giúp đỡ hiện còn 9/20 tổ chức cơ sở đảng
thuộc phạm vi Đề án số 01-ĐA/TU. Trong đó có 6 xóm nguy cơ không còn
chi bộ vùng giáo: Xóm Bình Thuận , Nghi Thuận, Nghi Lộc nhập do Đảng
bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy giúp đỡ, Xóm 1, Nghi Yên, Nghi Lộc (đã nhập với
xóm 2) do Đảng bộ Cơ quan Lao động tỉnh giúp đỡ, Xóm Hưng Thịnh ( nhập
Hưng Thịnh 1,2 và 3), Hưng Tây, Hưng Nguyên do Đảng bộ Sở Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn giúp đỡ, Xóm 9 ( nhập với xóm Ngọc Thượng),
Công Thành, Yên Thành do Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy giúp đỡ, Xóm
Xuân Tân, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên do Đảng bộ Cơ quan Tỉnh Đoàn giúp
đỡ, Xóm 4 (nhập với xóm 7) Nghi Phương, Nghi Lộc do Chi bộ Cơ quan Ủy
ban Mặt Trận Tổ quốc tỉnh phụ trách. Có 3 xóm có 1,2 đảng viên tại chỗ:
Xóm Song Ngọc (nhập xóm 12+ 13) Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, do Đảng bộ
Sở kế hoạch và Đầu tư giúp đỡ, Xóm 5 Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên do
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Đảng bộ Cục Thuế giúp đỡ, Xóm 9, Sơn Hải, Quỳnh Lưu do chi bộ Cơ quan
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giúp đỡ.
2. Ƣu điểm
- Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án số 01ĐA/TU của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm
túc; Nhiều cấp ủy cơ sở đã có những việc làm cụ thể để phối hợp, giúp đỡ các
xóm thuộc phạm vi của Đề án .
- Kết quả của việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU đã góp phần nâng cao
nhận thức và vai trò của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong
việc tham gia xây dựng, củng cố tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.
3. Hạn chế, khuyết điểm
Việc triển khai xây dựng kế hoạch phân công các tổ chức cơ sở đảng
trong giai đoạn mới theo kế hoạch còn chậm. Sau khi thực hiện sáp nhập các
xóm theo Nghị quyết Trung ương 6, cơ bản các tổ chức cơ sở Đảng ít quan
tâm giúp đỡ các đơn vị được phân công theo dõi giúp đỡ. Chưa bồi dưỡng kết
nạp thêm quần chúng ưu tú vào Đảng.
4. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm
- Do sau sáp nhập các thôn, xóm đã có đủ số lượng đảng viên đảm bảo tổ
chức đảng, chi bộ hoạt động.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, đường lối, chính
sách của Đảng và Nhà nước, nhất là về lĩnh vực tôn giáo chưa hiệu quả trong
cộng đồng đồng bào theo đạo; một bộ phận không nhỏ người theo đạo chưa
thực sự tin tưởng vào đảng nên không muốn, không dám phấn đấu để trở
thành đảng viên.
5. Một số bài học kinh nghiệm
Tiếp tục phân công rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân trực
tiếp đảm nhiệm, phụ trách. Tăng cường công tác dân vận, giao lưu, kết nghĩa
giữa các tổ chức chính trị với các xóm giáo.
- Thường xuyên rà soát, bổ sung, tạo nguồn, xây dựng nhân tố tích cực
để có kế hoạch bồi dưỡng, kết nạp vào đảng phù hợp; kiên trì trong vận động,
thuyết phục, giúp đỡ và tạo điều kiện để quần chúng khắc phục khó khăn, yên
tâm cống hiến khi trở thành đảng viên.
- Huy động, lồng ghép nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội ở các địa
xóm được phân công giúp đỡ, nhằm xây dựng niềm tin của nhân dân vào sự
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lãnh đạo của Đảng, vào tính ưu việt của chế độ, từ đó tạo điều kiện thuân lợi
cho việc tạo nguồn đối tượng kết nạp đảng; đồng thời khuyến khích, động
viên kịp thời đối với công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU.
III- Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới
- Tiến hành tổng kết đánh giá trong Đảng bộ gắn với tổng kết công tác
xây dựng Đảng năm 2021; biểu dương, khen thưởng các đơn vị đã thực hiện
tốt Đề án.
- Bám sát Kế hoạch số 95- KH/TU thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, phối
hợp với 4 huyện: Nghi Lộc (có 3 xóm thuộc 3 xã), Hưng Nguyên (có 3 xóm
thuộc 3 xã), Yên Thành (có 1 xóm thuộc 1 xã) và Quỳnh Lưu ( có 2 xóm
thuộc 2 xã) để xây dựng kế hoạch giúp đỡ trogn thời gian tới.
- Phân công các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hỗ trợ, giúp đỡ đối với
các xóm đang còn khó khăn, yếu kém thuộc phạm vi Đề án số 01-ĐA/TU (6
xóm nguy cơ không còn chi bộ vùng giáo và 3 xóm có 1,2 đảng viên tại chỗ);
xác định rõ nội dung thực hiện Đề án trong giai đoạn mới.
Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo ĐA 01 cấp tỉnh (B/c)
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (B/c),
- BTV Đảng ủy,
- Cấp ủy cơ sở,
- Lưu BTC (2), VT.

T/M BAN THƢỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Hoàng Văn Nhiên

