
ĐẢNG BỘ KHỐI CQ-DN TỈNH 

ĐẢNG ỦY VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

* 
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Lào Cai, ngày       tháng 3 năm 2023 

THÔNG BÁO 
Kết luận của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh  

Tại phiên họp thường tháng 3 năm 2023 

 

Ngày 16/3/2023, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ 

đánh giá tình hình hoạt động tháng 3; triển khai nhiệm vụ thời gia tiếp theo đối với 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Văn phòng 

UBND tỉnh. Đồng chí Phan Quốc Nghĩa, Bí thư Đảng ủy chủ trì cuộc họp; tham 

dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.  

Sau khi nghe báo cáo các nội dung và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự 

họp, Đảng uỷ thống nhất, kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 3 

1. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên 

Trong tháng 3/2023, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo, cấp ủy các 

Chi bộ trực thuộc triển khai các Thông báo, Kế hoạch, Kết luận, Nghị quyết của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng uỷ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đến toàn thể 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Văn 

phòng UBND tỉnh; một số nội dung, văn bản trọng tâm, như sau: 

- Vận động cán bộ, đảng viên tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 theo Kế hoạch số 147-KH/ĐUK,  

ngày 01/3/2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan -Doanh nghiệp  tỉnh. 

-  Triển khai Kế hoạch số 147-KH/BTG ngày 03/3/2023 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy Lào Cai về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu 75 năm 

Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai”. 

- Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày 

Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai (23/9/1958 -23/9/2023); 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu 

gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2023) theo Kế hoạch số 148-KH/ĐUK, ngày 

02/3/2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan -Doanh nghiệp tỉnh.  

- Chuyển sinh hoạt đảng nội bộ đối với 05 đồng chí đảng viên Chi bộ 1, 2 do 

sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. 

- Chỉ đạo Chi bộ 2 thực hiện kiểm điểm đối với đảng viên trong Chi bộ theo 

gợi ý kiểm điểm của UBKT Trung ương. 

- Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh thực hiện kiểm điểm đối với 01 đ/c Đảng 

uỷ viên theo gợi ý kiểm điểm của UBKT Trung ương. 
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- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối Cơ quan 

– Doanh nghiệp tỉnh. 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 3 

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tham mưu 

cho UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình công tác, kế hoạch đề 

ra. Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, quần 

chúng trong toàn Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh. Triển khai đầy đủ các Nghị 

quyết của Trung ương, của tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật đến toàn thể 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Văn 

phòng UBND tỉnh. Tham mưu, tổng hợp giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh chỉ đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, phân công công việc và Quy chế 

làm việc của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.  

- Thực hiện tốt các điều kiện làm việc cho hoạt động của Thường trực UBND 

tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; phục vụ các cuộc họp của Thường trực UBND tỉnh, 

tiếp các đoàn khách đến công tác, làm việc tại tỉnh đảm bảo chu đáo, trọng thị.  

3. Lãnh đạo công tác giáo dục tư tưởng, chính trị 

- Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện 

tốt chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, quần 

chúng trong toàn Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh. 

- Nội bộ cơ quan, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy tốt quyền 

làm chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công nhiệm vụ của 

lãnh đạo; giữ gìn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng Đảng bộ, 

cơ quan trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

4. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể 

- Chỉ đạo Công đoàn cơ sở chuẩn bị các nội dung, nhân sự, chương trình, thời 

gian, địa điểm tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 

2023-2028 theo Kế hoạch; Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thủ 

trưởng cơ quan Văn phòng tổ chức cho chị em phụ nữ đi thăm quan, học tập kinh 

nghiệm tại Thành phố Đà Nẵng, từ ngày 11-13/3/2023.  

- Chỉ đạo Chi đoàn Văn phòng tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 

năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 

26/3/2023). 

II. Tại phiên họp Đảng ủy thống nhất một số nội dung như sau: 

1. Công tác Đảng. 

1.1. Thống nhất thông qua danh sách rà soát quy hoạch cấp ủy, Bí thư, Phó Bí 

thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030. 



3 
 

  

1.2. Thống nhất giới thiệu đảng viên Chi bộ 3 đi thẩm tra, xác minh Lý lịch 

của người xin vào Đảng theo Hướng dẫn của Đảng uỷ Khối Cơ quan – Doanh 

nghiệp tỉnh đối với quần chúng Trần Ngọc Lâm, Nhân viên phòng Quản trị Tài vụ. 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước 15/4/2023. 

1.3. Thống nhất để quần chúng Vũ Thuỳ Linh, Chuyên viên Ban biên tập 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh làm hồ sơ kết nạp đảng viên. Giao Chi bộ 3, hướng 

dẫn quần chúng Vũ Thuỳ Linh hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng viên theo quy định. 

1.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chương trình, kế hoạch của Đảng ủy 

Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. 

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

2.1. Thống nhất thông qua danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch, đưa ra ngoài 

quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, giai 

đoạn 2021-2026, giai đoạn 2026-2031, năm 2023. 

2.2. Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:  

Yêu cầu Bí thư các Chi bộ, các đồng chí Đảng ủy viên, Lãnh đạo Văn phòng 

quán triệt đến các đồng chí đảng viên theo lĩnh vực được phân công phụ trách tiếp 

tục tăng cường công tác nắm bắt tình hình, đôn đốc tiến độ, nghiên cứu để thực 

hiện tốt việc thẩm tra, tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh đối với các nội dung 

do các sở, ngành, địa phương trình nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật và 

Quy chế làm việc của UBND tỉnh. 

2.3 Giao Chi bộ 3 chỉ đạo phòng Tổ chức Hành chính 

- Tăng cường đôn đốc các phòng, ban, đơn vị là đầu mối thực hiện các nhiệm 

vụ cải cách hành chính tập trung triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 39/KH-

VPUBND ngày 30/12/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về công tác cải cách hành 

chính năm 2023. 

- Chủ động xây dựng Kế hoạch cải thiện Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số PAPI và 

Chỉ số PCI ngày sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch. 

- Khẩn trương xây dựng Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh; xong 

trước ngày 30/3/2023 để họp Tổ rà soát quy chế của Văn phòng trước khi ban hành 

triển khai thực hiện. 

3. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể 

- Thống nhất thông qua văn kiện, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức 

Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028.  

(Đảng uỷ Văn phòng có Thông báo kết luận riêng  về nội dung này) 

- Giao BCH Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng 

UBND tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Trên đây là các nội dung cơ bản được Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng 



4 
 

  

UBND tỉnh thống nhất thông qua tại phiên họp ngày 16/3/2023; Đảng ủy Văn phòng 

UBND tỉnh thông báo để các Chi bộ, tổ chức đoàn thể biết và tổ chức thực hiện./.  

 

Nơi nhận 

- Đảng uỷ Khối CQ-DN tỉnh (b/c), 

- BCH Đảng bộ Văn phòng, 

- Các Chi bộ, đoàn thể trực thuộc, 

- Lưu: VT, ĐU 

T/M ĐẢNG UỶ 

BÍ THƯ 

 

 

 

Phan Quốc Nghĩa 
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