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Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 
 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức và chất lượng sinh hoạt chi bộ 

1.1. Khái quát kết quả nổi bật 

Đảng bộ huyện Bắc Hà có 55 tổ chức cơ sở đảng, gồm 23 đảng bộ, 32 chi bộ 

trực thuộc với 4.443 đảng viên, 261 chi bộ trực thuộc đảng uỷ. Đội ngũ cán bộ 

công chức, viên chức cấp huyện có 164 người, công chức cấp xã có 385 người. 

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể đã 

nhận thức rõ hơn về vai trò của công tác cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo được 

tăng cường, đẩy mạnh; quy trình công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, 

công khai, minh bạch, khoa học và dân chủ hơn; công tác đào  tạo, bồi dưỡng 

và cập nhật kiến thức mới được quan tâm, từng bước gắn với chức danh, với 

quy hoạch và sử dụng cán bộ, chú trọng, tạo điều kiện, phát triển cho đội ngũ 

cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; bộ máy tổ chức và cán bộ 

dần được sắp xếp tinh gọn, hợp lý, đúng vị trí việc làm, cơ cấu hợp lý. Tổng số 

cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng 5 năm qua khoảng 2.471 lượt 

người (Trong đó: Về lý luận chính trị: 275 người; về quản lý nhà nước: 219 

người; về chuyên môn: 621 người; về ngoại ngữ và tin học: 806 người; Quốc 

phòng an ninh 95, bồi dưỡng theo chức danh 455). 

Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của 

cấp trên, cơ bản đảm bảo phương châm “động” và “mở”, cán bộ được quy hoạch 

các chức danh đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện bám vào quy hoạch và nhu cầu thực tế của 

địa phương; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử 

được thực hiện bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục, dân chủ, công 

khai gắn với quy hoạch và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ. Các nội dung về 

công tác cán bộ sau khi có chủ trương của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, 

được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời và đảm bảo quy định. Do đó, 
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công tác cán bộ từng bước đi vào nền nếp, đạt được kết quả quan trọng, góp phần 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, đã tạo được sự đoàn kết, 

thống nhất đồng thuận trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. 

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có bước trưởng thành; có bản 

lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tin tưởng vào 

sự lãnh đạo của Đảng, có tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật cao; có ý thức tự 

chủ, năng động và sáng tạo trong công việc; có kiến thức trình độ và năng lực hoạt 

động thực tiễn; có tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao. Tích cực, chủ động học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, 

trình độ chuyên môn, quản lý Nhà nước,... 

Hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ huyện ngày càng được củng cố, 

vững mạnh. Các tổ chức Đảng đã có nhiều cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng Đảng. Công tác giáo dục chính trị 

tư tưởng, quản lý đảng viên ở các chi bộ, đảng bộ đã được đề cao. Chất lượng 

sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao; trong các kỳ sinh hoạt, chi bộ đã 

tập trung thảo luận, bàn bạc, gắn sinh hoạt chi bộ với hoạt động chuyên môn 

và đưa chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

thành sinh hoạt chuyên đề… 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, 

lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức 

chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo nên 

sức mạnh mới góp phần quan trọng vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo 

tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. 

 Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ có bản lĩnh 

chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết và quy định của Đảng; trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, năng lực tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ ngày càng 

được nâng cao; phấn khởi, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. 

Số lượng đảng viên mới được kết nạp tăng. Đặc biệt là ở các thôn, tỷ lệ đảng 

viên trẻ tăng đáng kể; chất lượng đảng viên được cải thiện rõ rệt.  

Sau Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đội ngũ cán 

bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được kiện toàn đầy đủ, cơ bản đáp 

ứng các điều kiện, tiêu chuẩn.  

(có phụ biểu số 01 kèm theo) 

1.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a). Tồn tại, hạn chế 

* Về công tác cán bộ 
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Nhận thức của một số cấp uỷ và người đứng đầu trong công tác cán bộ chưa 

đầy đủ, thiếu tính chủ động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện; chưa 

mạnh dạn sáng tạo cách làm mới phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương, 

cơ quan, đơn vị; tinh thần tự phê bình và phê bình còn hạn chế, chưa quyết liệt 

trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. 

Việc đánh giá cán bộ, nhất là ở cơ sở vẫn là khâu yếu, chưa phản ánh hết 

được thực chất, chưa đánh giá đúng khả năng, năng lực, trình độ của cán bộ, công 

chức. Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giá cán bộ cấp dưới, 

còn nể nang, né tránh. 

Công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giữa các cơ quan, 

đơn vị đôi khi còn chưa chặt chẽ; nội dung một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

ít thực hành các kỹ năng, xử lý tình huống từ cơ sở. 

Năng lực lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn 

hạn chế, trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức còn bất cập, 

chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác phát triển 

đảng viên ở một số nơi còn gặp nhiều khó khăn, một số chi bộ thôn thiếu tính 

bền vững, nội dung sinh hoạt chi bộ còn nghèo nàn, nặng về phổ biến chỉ thị, 

nghị quyết của cấp trên. 

Trong nhiệm kỳ qua đã phát hiện 115 đảng viên vi phạm. Trong đó: Đảng 

viên vi phạm phải xử lý kỷ luật 115 đồng chí; hình thức: Khiển trách 61; cảnh cáo 

17; cách chức 02; xóa tên 24; khai trừ 13 (chủ yếu vi phạm về chính sách Dân số 

Kế hoạch hóa gia đình, kinh tế và bỏ sinh hoạt Đảng). 

* Về sinh hoạt chi bộ 

- Chất lượng sinh hoạt chi bộ: Một số chi bộ, công tác chuẩn bị sinh hoạt 

chi bộ chưa theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ 

chức Trung ương, bí thư chi bộ chưa chuẩn bị, thảo luận nội dung để sinh hoạt 

chi bộ, không đánh giá được tình hình chung của chi bộ, tư tưởng của đảng 

viên, triển khai nhiệm vụ không rõ ràng; việc triển khai học tập nghị quyết của 

chi bộ chưa sâu; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng chưa mạnh; thời 

gian tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ chưa đảm bảo theo quy định phải từ 90 

phút trở lên; đảng viên ít tham gia phát biểu thảo luận, ghi chép sổ sách còn sơ 

sài, thiếu nhiều nội dung; kết thúc buổi sinh hoạt chủ tọa kết luận còn chung 

chung, chưa phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên.  

- Nội dung sinh hoạt chi bộ 

Nội dung sinh hoạt chi bộ chưa theo hướng dẫn, nặng về phổ biến chỉ thị, 

nghị quyết của cấp trên. Việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xây 

dựng nội dung, chương trình sinh hoạt và thảo luận ở nhiều chi bộ còn đơn giản, sơ 

sài, đảng viên chưa chủ động phát biểu ý kiến, thảo luận những vấn đề về chủ 
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trương, giải pháp lãnh đạo của chi bộ. Qua kiểm tra, một số chi bộ, chất lượng sinh 

hoạt chưa tốt, một số nơi còn theo lối cũ; nặng phổ biến quán triệt, ít trao đổi, thảo 

luận; có nơi nặng về công tác chuyên môn; cách phân bổ thời gian cho từng nội 

dung chưa khoa học. Tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu chưa cao; tự phê 

bình và phê bình thực hiện chưa thường xuyên.  

- Đối với chi bộ ở thôn, tổ dân phố: Số đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ 

hưu chiếm tỷ lệ khá cao, một số đồng chí ít tham gia sinh hoạt chi bộ; việc học tập, 

nâng cao nhận thức cho đảng viên chưa được quan tâm đúng mức; một số đồng chí 

đảng viên tuổi cao, sức yếu, một số được miễn sinh hoạt đảng. Đây cũng là một 

trong những nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

- Khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp: Duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ.  

Nhưng qua kiểm tra “Sổ ghi nghị quyết chi bộ” nhận thấy, nội dung bàn nhiều về 

công tác chuyên môn, đơn thuần, ít bàn về công tác xây dựng Đảng, công tác chính 

trị tư tưởng, việc ghi chép sổ nghị quyết còn chung chung, hình thức chưa cụ thể, ý 

kiến thảo luận còn ít. Một số chi bộ chưa coi trọng tổ chức sinh hoạt theo chuyên 

đề. Xếp loại chi bộ trực thuộc đảng ủy năm 2019: Loại tốt 190/246 đạt 77,23%; 

khá 50/246 chiếm 20,32%; trung bình 06/246 chiếm 2,43%. 

b). Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

* Nguyên nhân khách quan 

Do số cán bộ chưa đạt chuẩn còn lại của các nhiệm kỳ trước, ảnh hưởng 

nhất định về số lượng, chất lượng, cơ cấu, cần có thời gian để đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao chất lượng, tinh giản, cơ cấu lại cán bộ cho phù hợp.  

Chính sách thu hút, khuyến khích cán bộ có năng lực còn chưa thực sự 

thiết thực. 

Văn bản quy phạm pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ còn thiếu, chưa 

thống nhất, áp dụng vào thực tiễn còn nhiều khoảng trống, ảnh hưởng đến hiệu 

quả quản lý cán bộ, công chức; nhiều hành vi vi phạm trong thực tế phải bị xử 

lý kỷ luật, nhưng chưa được quy định; hoặc có quy định, nhưng trong xử lý 

còn chưa quyết liệt, triệt để; các quy định, chế tài xử lý kỷ luật còn chung 

chung, khó áp dụng, chưa đủ tính răn đe. 

* Nguyên nhân chủ quan 

Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán 

bộ, công chức về công tác cán bộ chưa thật sự đầy đủ; công tác quản lý cán bộ có 

nơi, có lúc còn buông lỏng; việc phân công, phân cấp, phân quyền, nhất là cấp cơ 

sở thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ chưa gắn với trách nhiệm; công tác kiểm tra, 

giám sát, một số đồng chí lãnh đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị còn chưa thường 

xuyên, lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. 
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Chưa phát huy tốt vai trò nêu gương của tập thể và cá nhân; công tác quản lý 

cán bộ, công chức ở một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ; trách nhiệm của cán bộ, 

công chức trong thực thi công vụ có lúc, có nơi còn hạn chế.  

- Công tác cán bộ 

Trách nhiệm của một số cấp uỷ và người đứng đầu về công tác cán bộ 

chưa được quan tâm đúng mức; việc phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo 

cán bộ còn hạn chế; chưa mạnh dạn sáng tạo cách làm mới phù hợp với điều 

kiện, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

- Đánh giá cán bộ 

Việc đánh giá cán bộ, nhất là ở cơ sở vẫn là khâu yếu, chưa đánh giá 

đúng thực chất đội ngũ cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; 

trong đánh giá cán bộ đưa ra chính kiến nhận xét, đánh giá của mình đối với 

cấp dưới, còn nể nang, ngại va chạm, sợ mất lòng, khi nhận xét, góp ý kiến đối 

với cấp trên của mình còn qua loa, đại khái.  

- Đào tạo, bồi dưỡng 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức còn bất cập, chưa hợp lý 

giữa đào tạo, bồi dưỡng gắn với vị trí việc làm; một số cơ quan, đơn vị chưa quan 

tâm, khai thác, phát huy hết năng lực của cán bộ. 

- Về sinh hoạt chi bộ 

Một số chi bộ chưa coi trọng công tác sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh 

hoạt chuyên đề. 

2. Dự báo tình hình 

Trong thời gian tới, dự báo tình hình đất nước có nhiều đổi mới, kinh tế tiếp 

tục tăng trưởng, song chưa bền vững, còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh 

hưởng tiêu cực của dịch covid-19 đến nền kinh tế của tỉnh Lào Cai nói chung và 

huyện Bắc Hà nói riêng; các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu chống 

phá Đảng, Nhà nước ta. Đối với huyện Bắc Hà tiếp tục duy trì đà phát triển và đạt 

được nhiều kết quả khá toàn diện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đời sống 

văn hóa, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng nên. Tuy nhiên quy mô nền 

kinh tế của huyện còn hạn chế, thiếu nguồn nhân lực cho phát triển, biến đổi khí 

hậu diễn ra nhanh hơn, trực tiếp, gay gắt hơn; thiên tai và dịch bệnh nguy hiểm có 

nguy cơ xảy ra cao, an ninh nông thôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, địa hình nhiều đồi núi, giao thông đi lại  khó khăn; 

trình độ dân trí không đồng đều; một bộ phận cán bộ, đảng viên chậm đổi mới 

tư duy làm việc; một số tập tục lạc hậu vẫn còn tồn tại.  

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Nhà nước nói chung và của 

huyện Bắc Hà nói riêng trong những năm qua đã đạt được những thành quả to lớn, 

góp phần lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của 
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Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương. Song, còn không ít 

những khó khăn, thách thức; chất lượng đội ngũ cán bộ chưa cao và không đồng 

đều, còn nhiều mặt hạn chế; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn tư 

tưởng trông chờ, ỷ lại, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối 

sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Tình hình dự báo trên tạo ra cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức 

đan xen, tác động mãnh mẽ đến mọi mặt công tác, đòi hỏi cấp uỷ, chính quyền 

các cấp huyện Bắc Hà phải phát huy trí tuệ, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, 

tranh thủ thời cơ, khai thác thuận lợi, khắc phục khó khăn lãnh đạo thực hiện 

thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, 

nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt ra.  

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, để thực hiện có hiệu quả các 

mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Huyện ủy 

Bắc Hà xây dựng Đề án “xây dựng đội ngũ cán bộ công chức các cấp và nâng cao 

chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện Bắc Hà, giai đoạn 2021-2025”. 

II. Căn cứ  xây dựng Đề án 

Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban 

Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, 

nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Chấp hành Trung ương về 

nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung 

ương, một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND, ngày 13/10/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lào Cai về quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn Tỉnh Lào Cai. 

Quy định số 15-QĐ/TU, ngày 10/10/2013 của Tỉnh ủy Lào Cai về tiêu 

chuẩn, chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Nghị quyết số 01-NQ/ĐH, ngày 11/6/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ 

huyện Bắc Hà khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ ÁN 

1. Phạm vi 

Đề án được xác định trên phạm vi huyện Bắc Hà, từ cấp huyện đến cấp 

cơ sở. 

2. Đối tượng 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý cấp huyện, cấp xã; 

cán bộ, công chức trong diện quy hoạch; Tổ chức đảng và đảng viên. 
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Phần thứ hai 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất 

đạo đức tốt, đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình 

hình mới, nhất là nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt 

chuẩn theo chức danh, tinh thông về nghiệp vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 

chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh 

hoạt của các chi bộ. 

Nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ, chủ động xây dựng quy hoạch gắn 

với đào tạo ngay từ đầu nhiệm kỳ, tạo nguồn cán bộ cho trước mắt và lâu dài, kết 

hợp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cán bộ; 

tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại cán bộ, tăng cường công tác 

giáo dục, quản lý cán bộ gắn với nâng cao chất lượng đánh giá, quản lý cán bộ. 

2. Mục tiêu cụ thể   

2.1. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 

-  Phấn đấu đạt 95% chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trở lên. Trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các tổ chức đảng còn lại 

hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 

- Phấn đấu 100% chi bộ thôn, tổ dân phố có ban chi ủy (hiện nay 90%); tập 

trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là chi bộ trực thuộc đảng ủy 

cơ sở, nâng cao tính bền vững của chi bộ thôn, tổ dân phố; 

- Hằng năm kết nạp 200 đảng viên trở lên, chú trọng phát triển đảng viên ở 

thôn, tổ dân phố; 

- Phấn đấu đến 2025 toàn huyện có trên 5.200 đảng viên; hằng năm có 95% 

đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 

- Tỷ lệ chi bộ đạt loại tốt 92% = 228 chi bộ (thêm 38 chi bộ); 

- Tỷ lệ chi bộ đạt loại khá trở lên 43,08 = 56 chi bộ (thêm 06 chi bộ). 

2.2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp 

- Phấn đấu đến năm 2025 có trên 15% cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng, 

ban chuyên môn cấp huyện dưới 40 tuổi, đến 2030 đạt từ 20-25%; 

- 100% cán bộ, công chức cấp huyện và trên 90% cán bộ, công chức cấp xã 

có trình độ chuyên môn đại học, trung cấp lý luận chính trị trở lên; 

- 100% cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng được quy hoạch cán bộ, công 

chức đảm bảo cả về cơ cấu, số lượng, gắn quy hoạch với công tác đào tạo, bồi 
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dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ từ huyện xuống xã, từ xã lên huyện, bố trí, 

sử dụng cán bộ theo vị trí việc làm; 

- Phấn đấu tỷ lệ nữ là cấp ủy viên các cấp đạt từ 20% trở lên; nữ đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp đạt trên 35%; phấn đấu 100% đại biểu Hội đồng nhân 

dân có trình độ chuyên môn từ sơ cấp trở lên (hiện nay nữ tham gia cấp ủy là 15%, 

nữ tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân là 30%); 

- 100% cán bộ quy hoạch lãnh đạo, quản lý được đào tạo về xây dựng 

Đảng, quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội, ứng dụng khoa học kỹ thuật, 

công nghệ thông tin; 

- 100% cán bộ, công chức các cấp có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị 

đạt chuẩn theo từng vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới (Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 

13/10/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai).  

- Phấn đấu đến cuối năm 2025 trên 90% bí thư cấp ủy cấp xã không là người 

địa phương, đến 2030 đạt 95%; đến 2030 có 30% chủ tịch UBND cấp xã không là 

người địa phương; 

- 100% cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có 90% 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 90% cán bộ, công chức cấp xã hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (10% còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên).   

 

 

 

 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức 

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, 

nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, 

quản lý các cấp. 

Thực hiện nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, gắn với bố trí, sử 

dụng cán bộ và chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo. 

Đổi mới việc đánh giá cán bộ, công chức trước khi quy hoạch, luân 

chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; luân chuyển cán bộ từ 

huyện xuống xã và ngược lại. 

Cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối 

thoại với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, 
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đảng viên, đánh giá, dự báo được tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và có biện pháp giải quyết kịp thời. 

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là trong việc quản 

lý cán bộ, công chức, viên chức trong tuyển dụng, bố trí sử dụng, điều động, bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá công chức, đánh giá chất lượng 

đảng viên hằng năm. Việc đánh giá kết quả hằng năm phải thực chất, chính xác về 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ và phải có minh chứng kết quả công việc kèm theo. 

Xây dựng, ban hành và tập trung thực hiện tốt quy chế phối hợp, quy định về 

giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, 

cơ chế để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. 

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ              

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho cấp ủy cơ sở thực hiện 

Hướng dẫn số 12-HD/TW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số 

vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; hướng dẫn về trình tự, thủ tục các 

bước sinh hoạt chi bộ, phương pháp, cách thức ghi sổ nghị quyết của chi ủy, chi bộ. 

Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) “Một số vấn đề cấp 

bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiên tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Cấp ủy đảng các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán 

triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 

quần chúng nhân dân.  

  Xây dựng kế hoạch phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp Đảng bộ 

huyện đi dự sinh hoạt chi bộ tại các xã, thị trấn được phân công, phụ trách. Trên cơ 

sở đó hướng dẫn chi bộ phương pháp, cách thức sinh hoạt chi bộ và rút kinh 

nghiệm cho các chi bộ khác. 

  Làm tốt công tác bồi dưỡng cấp ủy, đồng thời tăng cường kiểm tra chất 

lượng sinh hoạt chi bộ, nghiệp vụ công tác đảng viên của các tổ chức cơ sở Đảng. 

3. Phân kỳ xây dựng và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chủ 

yếu của Đề án  

3.1. Công tác đào tạo: 317 người. Trong đó: 

- Đào tạo chuyên môn trình độ: Thạc sỹ 48 người x 5 năm 

- Đào tạo chuyên môn trình độ: Đại học 47 người x 5 năm 

- Cao cấp Lý luận chính trị: 23 người x 5 năm 

- Trung cấp Lý luận chính trị: 199 người x 5 năm 

3.2. Công tác bồi dưỡng: 315 người. Trong đó: 
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- Tin học 33 người: 2 năm, năm 202: 23 người, năm 2022: 10 người 

- Ngoại ngữ 02 người thực hiện năm 2020 

- Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý: 47 người x 5 năm 

- Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính: 29 người x 5 năm  

- Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên: 23 người x 5 năm 

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh: 165 người x 5 năm 

- Bồi dưỡng Quốc phòng An ninh đối tượng 2: 06 người  

- Bồi dưỡng Quốc phòng An ninh đối tượng 3: 40 người x 5 năm 

(biểu số 2 chi tiết kèm theo) 

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Giải pháp về việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức 

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ lý tưởng cách 

mạng và nhận thức về Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

nhất là đoàn viên, thanh niên. 

Quy hoạch cán bộ và cán bộ lãnh đạo quản lý: Chỉ đạo, hướng dẫn, triển 

khai công tác quy hoạch cán bộ theo đúng Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, 

ngày 05/11/2012 và Hướng dẫn số 12-HD/TU, ngày 24/12/2012 của Tỉnh ủy 

Lào Cai về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, theo  phương châm 

“động” và “mở”, một chức danh có thể quy hoạch từ 02 đến 03 người và một 

người có thể quy hoạch 02 đến 03 chức danh và trực tiếp thẩm định các chức 

danh diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, đồng thời phê duyệt đối với các 

chức danh cho cấp dưới, trong đó chú trọng việc quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ 

nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, 

có đủ năng lực, cơ cấu phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chủ 

động, sáng tạo lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế. 

Xây dựng kế hoạch công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí, biệt phái, điều 

động cán bộ công chức, viên chức cụ thể theo từng năm. 

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị cho 

cán bộ, công chức ở cả 2 cấp (huyện, xã). Hằng năm tổ chức cho cán bộ, công chức 

được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới. 

Đánh giá cán bộ, công chức một cách khách quan, công khai, minh bạch 

đúng với các hướng dẫn, quy định của Trung ương, của Tỉnh; ứng dụng công nghệ 

thông tin vào công tác đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

Nâng cao chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn. 
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Số hóa cơ sở dữ liệu cán bộ công chức, viên chức theo lộ trình của 

Chính phủ và của Tỉnh. 

Đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói chung, nhất là công tác quy 

hoạch cán bộ, đề bạt bổ nhiệm cán bộ, bố trí, sử dụng cán bộ và công tác phát triển 

đảng viên - triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ với 

các cơ quan liên quan như công an, quân sự, ủy ban kiểm tra, tuyên giáo, văn 

phòng ba bên..., kịp thời trao đổi thông tin, phản ánh các vụ việc phát sinh.  

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tổ chức Đảng vi phạm kỷ luật, 

tùy theo tính chất, mức độ cần xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Điều 

lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, vừa để răn đe, vừa để giáo dục phòng ngừa. 

2. Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 

2.1. Thực hiện nghiêm túc, nề nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của 

Điều lệ Đảng, chỉ thị và hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh 

hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc và có chất lượng việc sinh hoạt chuyên đề. Nội 

dung sinh hoạt phải cụ thể sát với điều kiện của thôn, tổ dân phố; chuẩn bị nội 

dung chu đáo, hiệu quả, tránh hình thức. 

2.2. Bí thư chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ  

Nội dung sinh hoạt chi bộ phải bám vào Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, 

ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó lưu ý nội dung thông tin 

tuyên truyền cần chọn lọc phù hợp, thiết thực. 

Đề ra nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, những việc cần làm ngay trong tháng tới 

theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và phân công 

nhiệm vụ cho đảng viên thực hiện. Sinh hoạt chi bộ tháng sau phải kiểm điểm lại 

những nội dung đã phân công chỉ đạo của tháng trước. 

Nội dung để đưa ra thảo luận nên lựa chọn điểm mới, quan trọng để gợi ý 

hoặc là trình bày theo thứ tự từ trên xuống; nội dung nào trình bày tóm tắt, nội 

dung nào trình bày kỹ. Nội dung phải sát thực tế, hạn chế lý luận; nội dung Nghị 

quyết cần thảo luận cụ thể, rõ ràng gắn với thực tiễn ở thôn, tổ dân phố mình và tổ 

chức thực hiện theo phương châm “nói phải đi đôi với làm”. 

Phần thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý 

kiến của đảng viên và gợi ý những nội dung quan trọng để đảng viên tham gia thảo 

luận, thể hiện chính kiến của mình. 

2.3. Sinh hoạt chi bộ gắn với khắc phục các yếu kém, khuyết điểm và việc 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

Trong cuộc họp chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng, gắn với khắc phục các yếu kém, 

khuyết điểm trong tháng trước để định hướng, hoặc chuẩn bị trước chi bộ một câu 
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chuyện, hoặc bài nói, bài viết của Bác Hồ để đảng viên cùng suy ngẫm, liên hệ, rút 

ra những vấn đề liên quan đến công việc, nhiệm vụ của mình. 

2.4. Nâng cao ý thức, gương mẫu của đảng viên trong việc tham gia 

sinh hoạt chi bộ 

Chất lượng chi bộ phụ thuộc vào chất lượng đảng viên, đảng viên có nhận 

thức, góp ý thảo luận sôi nổi, có trọng tâm, trọng điểm thì chất lượng hoạt động 

của chi bộ có chất lượng; nơi nào đảng viên ít tham gia góp ý thì nơi đó chất lượng 

không cao, do đó muốn tham gia góp ý có chất lượng, có chiều sâu thì trước các kỳ 

sinh hoạt chi bộ, đảng viên phải nghiên cứu kỹ nội dung để tham gia và coi đây là 

trách nhiệm của mình. Trong sinh hoạt phải tích cực tham gia thảo luận, đóng góp 

ý kiến, thể hiện rõ chính kiến của mình, tham gia biểu quyết, xây dựng Nghị quyết 

và quyết nghị những vấn đề quan trọng của chi bộ. Sẵn sàng nhận sự phân công 

nhiệm vụ của chi bộ, gương mẫu thực hiện và vận động quần chúng thực hiện Nghị 

quyết của chi bộ. 

Thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình trong Đảng. 

2.5. Nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt chi bộ 

Bí thư chi bộ (hoặc đồng chí được phân công) chủ trì, điều hành cuộc họp 

chi bộ phải thực hiện đầy đủ các nội dung trong chương trình đề ra; nêu rõ mục 

đích, yêu cầu, nội dung, thời gian sinh hoạt. Nội dung báo cáo trước chi bộ phải rõ 

ràng, ngắn gọn để giành nhiều thời gian cho phần thảo luận. 

Chủ toạ hội nghị phải thực sự dân chủ, công tâm, khách quan, lắng nghe 

phát biểu của đảng viên và gợi mở những vấn đề thiết thực để đảng viên thảo luận. 

Những vấn đề cần phải biểu quyết nhưng đang còn có những ý kiến khác nhau, chi 

bộ trao đổi, thảo luận kỹ để tạo sự thống nhất trước khi biểu quyết. 

2.6. Nâng cao vai trò của chi ủy, nhất là bí thư chi bộ 

Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của chi bộ; trong đó phân 

công rõ trách nhiệm của từng chi ủy viên, bảo đảm chi ủy, chi bộ hoạt động có 

hiệu quả. 

Chi ủy, bí thư chi bộ luôn luôn phải tự rèn luyện, có phẩm chất chính trị 

vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh và có uy tín, nhiệt tình trong công tác; có 

kỹ năng, hiểu biết công tác Đảng; có năng lực, trình độ và khả năng tiếp thu, vận 

dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên vào hoạt động 

thực tiễn; có tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học, dân chủ. 

2.7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên 

Cấp ủy cấp trên phân công cấp ủy viên phụ trách, thường xuyên tham dự 

sinh hoạt chi bộ để hướng dẫn, giúp đỡ; hoặc có kế hoạch kiểm tra chấp hành chế 

độ sinh hoạt chi bộ, tình hình thực hiện nhiệm vụ, thực hiện các nguyên tắc sinh 

hoạt Đảng, để kịp thời chấn chỉnh. 
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Thực hiện việc đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên 

hàng năm một cách thực chất. Nội dung đánh giá chất lượng phải căn cứ vào kết 

quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự vững mạnh của các tổ chức trong hệ thống 

chính trị và chất lượng đội ngũ đảng viên.  

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với các 

chi bộ, đảng bộ cơ sở về công tác sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt là chi bộ cơ sở, từ 

đó có những uốn nắn kịp thời và xử lý nghiêm đối với các tổ chức cơ sở đảng 

và đảng viên vi phạm. 

3. Giải pháp về cơ chế chính sách 

Phải công khai, minh bạch trong các khâu tuyển dụng, đánh giá, bố trí sắp 

xếp, sử dụng cán bộ hợp lý hơn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý đủ tiêu chuẩn 

theo Hướng dẫn số 06-HD/TW, ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về 

sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 

nêu tại Hướng dẫn số 15-HD/BTCTWW, ngày 05/11/2012 và Hướng dẫn số 12-

HD/TU, ngày 24/12/2012 của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo, quản lý. 

Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo 

hướng dẫn của cấp trên. 

Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển, nhất là cán bộ luân 

chuyển về các xã, địa bàn khó khăn; luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ, công 

chức xã lên huyện và từ huyện xuống xã. 

Thực hiện đúng, đầy đủ phân cấp quản lý, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong 

việc sử dụng kinh phí. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy hằng năm tăng chỉ tiêu học cao cấp lý luận chính trị 

từ 6-7 chỉ tiêu; hằng năm mở các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị hệ không 

tập trung (bằng nguồn xã hội hóa) tại huyện. 

 Trung ương, Tỉnh tiếp tục có chính sách, cơ chế về việc thực hiện tinh giản 

biên chế cán bộ. 

 IV. NHU CẦU VỐN CỦA ĐỀ 

Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 6.337.500.000 đồng, cụ thể: 

- Đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị: 5.491.500.000 đồng.  

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới: 721.000.000  đồng.  

- Kinh phí chỉ đạo, điều hành, sơ kết, tổng kết đề án: 100.000.000  đồng. 

- Soạn thảo, in ấn tài liệu; văn phòng phẩm: 25.000.000 đồng 

(biểu số 3 chi tiết kèm theo) 

V. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN 



 14 

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên, 

có khả năng tham mưu, đề xuất với các cấp, các ngành hoàn thành tốt các nhiệm 

vụ chính trị của huyện cũng như cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra.  

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của huyện được đào tạo, bồi 

dưỡng, cập nhật những kiến thức mới, đặc biệt là kiến thức về lãnh đạo quản lý; 

đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý. Thực hiện đề án đã chọn lọc 

được những cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ chuyên môn và lý luận 

chính trị…   

Nhân thức của các cấp ủy chi bộ về việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh 

hoạt chi bộ đã có chuyển biến rõ nét, được thể hiện tại các kỳ sinh hoạt chi bộ. Sức 

chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ngày càng được nâng cao. Qua sinh hoạt chi bộ, 

tính dân chủ và trí tuệ tập thể được phát huy, chi bộ đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân 

lãnh đạo chính trị ở cơ sở, có tác dụng thiết thực, tăng cường sự hiểu biết, nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của người 

đảng viên, tạo nên sức mạnh mới góp phần quan trọng vào công tác xây dựng và 

chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng. 

Cán bộ, đảng viên nhận thức đúng việc sinh hoạt chi bộ là một nhiệm vụ quan 

trọng, thường xuyên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, góp phần tích cực vào sự 

thành công thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. 

Phần thứ ba 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

I. LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ, thường 

xuyên, trực tiếp là Thường trực Huyện uỷ có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện Đề án. 

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Ban Tổ chức Huyện ủy 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện 

uỷ; Phòng Nội vụ; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xây dựng kế hoạch thực hiện 

đề án trong giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm. Tham mưu cho huyện sắp xếp tổ 

chức bộ máy, biên chế; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển, biệt phái cán 

bộ; củng cố tổ chức Đảng, đảng viên cán bộ công chức, viên chức huyện, xã. 

 Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện đề 

án hằng năm, sơ kết, tổng kết, báo cáo Huyện ủy theo quy định.  

 2. Phòng Nội vụ 
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 Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, các cơ quan liên quan xây dựng kế 

hoạch thực hiện đề án liên quan đến khối hành chính nhà nước.  

 3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức tham mưu cho Huyện ủy xây dựng nội 

dung, kế hoạch bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, công chức. Chủ 

động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, 

tư tưởng. 

 4. Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy 

 Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Huyện ủy xây dựng 

chương trình và tiến hành kiểm tra, giám sát về công tác xây dựng Đảng, xây dựng 

đội ngũ cán bộ, công chức đối với cấp ủy trực thuộc theo nhiệm kỳ và hằng năm. 

 5. Ban Dân vận Huyện ủy 

 Chủ trì phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 

huyện trong triển khai thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến nội dung, giải pháp của 

đề án. 

 6. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 Bố trí, cân đối ngân sách cho triển khai thực hiện nhiệm vụ của đề án, đảm 

bảo nguồn ngân sách cho triển khai thực hiện nhiệm vụ đề án. Thường xuyên kiểm 

tra, theo dõi việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả. 

7. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách 

nhiệm triển khai, quán triệt, cụ thể hóa các nội dung của đề án thành chương trình, 

kế hoạch, nghị quyết chuyên đề để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả ở địa phương, cơ 

quan, đơn vị. 

III. CHẾ ĐỘ HƯỚNG DẪN, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, 

THÔNG TIN, BÁO CÁO, SƠ KẾT, TỔNG KẾT 

1. Chế độ hướng dẫn, đôn đốc thực hiện 

 Giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện đề án; kịp thời phối hợp giải quyết, tháo 

gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

2. Chế độ kiểm tra, giám sát 

Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện 

đề án hằng năm. Khi cần thiết đề xuất thành lập đoàn kiểm tra, giám sát của Huyện 

ủy về việc triển khai thực hiện đề án. 

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực 

hiện việc kiểm tra, giám sát, kết quả việc triển khai thực hiện đề án thường xuyên 

theo quy định. 

3. Chế độ thông tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết. 
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 Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo kết quả thực hiện đề án thường xuyên 

định kỳ sáu tháng và 1 năm. Giữa nhiệm kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả, 

bổ sung nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, kết thúc nhiệm kỳ tổng kết 

thực hiện Đề án./. 

 

Nơi nhận:                                                                   T/M BAN CHẤP HÀNH  

- Thường trực Tỉnh ủy,            BÍ THƯ 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- TT Huyện ủy, HĐND,UBND huyện, 

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, 

- Các Ban XDĐ, Văn phòng Huyện ủy, 

- MTTQ và các đoàn thể huyện, 

- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, 

- Lưu VT-VPHU, BTC HU.                 

         Nguyễn Duy Hòa 
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